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Prosjektstyringsplanen beskriver prosjektets mål, aktiviteter, ressurser og fremdrift. 
Etterhvert som prosjektet utvikler seg skal fremdriftsplan og aktiviteter (medvirkning, 
utredninger mm) konkretiseres.  
  
1 Bakgrunn for prosjektet  
Raufoss er kommunesenteret i Vestre Toten kommune og cirka halvparten av 
kommunens vel 13.000 innbyggere bor i tettstedet. Raufoss ble etablert som et 
industristed på 1800-tallet. Raufoss næringspark er i dag en stor internasjonal aktør 
med bedrifter som har stor eksportretta virksomhet. Næringsparken er i kontinuerlig 
utvikling og planlegges nå utvidet med 1.500 daa. Områdene rundt Raufoss er 
preget av landbruk og spredt bebyggelse. 
 
Raufoss er et tettsted i utvikling. Det er behov for en overordnet strategi som kan 
legge grunnlag for langsiktige løsninger for arealbruk og transport. Raufoss trenger 
et mer levende og urbant sentrum for å være et attraktivt tettsted for innbyggere, 
næringsdrivende og besøkende. Det er behov for en godt forankret areal- og 
transportstrategi som både er tydelig, og robust nok til å stå seg gjennom flere 
politiske valgperioder. Vestre Toten kommune vurderer å søke om bystatus for 
Raufoss. 
 
Det er 10-11 km til Gjøvik by, som har egen areal- og transportstrategi. Handelen på 
Raufoss konkurrerer med handelen på Gjøvik. Det er et høyt antall daglige 
arbeidsreiser mellom Gjøvik, Hunndalen og Raufoss.  
 
Riksveg 4 går utenom Raufoss sentrum og Gjøvikbanen går gjennom. Raufoss 
sentrum har flere utfordringer; blant annet med høy andel tungtransport, manglende 
sammenheng i gang- og sykkelvegnettet, arealpress, mange eldre bygg og et behov 
for samordning av pågående planer. Utfordringene skal synliggjøres gjennom dette 
strategiarbeidet.  
 
Det er mange pågående prosesser og planer som må ses i sammenheng med dette 
prosjektet, blant annet ATS Mjøsbyen, KVU for transportsystemet Jaren – Gjøvik – 
Moelv og reguleringsplanarbeid i sentrum. Den korte avstanden mellom Gjøvik og 
Raufoss gir i tillegg grunn til å se Gjøvik – Hunndalen – Raufoss inn i en 
sammenheng.   
 
Nasjonale mål om økt bruk av sykkel, gange og kollektivtransport, fortetting rundt 
knutepunkt, jordvern og reduksjon i klimagassutslipp vil få betydning for utviklingen 
av Raufoss. Det blir viktig å se nasjonale, regionale og lokale behov og mål i 
sammenheng. Klimaforliket og Nasjonal Transportplan 2014 - 2023 har som mål at 
veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel 
og gange. En samordning av areal - og transportplanleggingen er viktig for å bidra til 
en ønsket by og tettstedsutvikling, der attraktivitet, tilgjengelighet og god folkehelse 
er noen av de ønskede kvalitetene.  
 
For å imøtekomme de utfordringer Raufoss står overfor er det viktig med et bredt og 
forpliktende samarbeid mellom de offentlige aktørene om de langsiktige løsningene 
knyttet til areal og transport. Skal man lykkes er vi også avhengige av at innbyggere, 
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det private næringsliv, lag og foreninger bidrar til å skape og utvikle den gode byen. 
Forankring i bysamfunnet er derfor en viktig del av arbeidet med en slik 
stedsutviklingsstrategi.  
 
Hovedmålet med denne prosessen er å sette stedsutvikling og samordnet areal - og 
transportplanlegging på dagsorden i Raufoss. Prosessen skal munne ut i en tydelig 
og forankret utviklingsstrategi. Arealstrategier skal legges til grunn for 
stedsutviklingen. ATP prosjektet skal legge frem en 5-årig samarbeidsavtale som 
hver av partene forplikter seg til. 
 

2 Prosjektbeskrivelse og mandat  
Arbeidet er et samarbeidsprosjekt der fremtidig arealbruk og transportløsninger ses i 
sammenheng for å bidra til god stedsutvikling. Arbeidet forutsetter samarbeid og 
forankring hos flere aktører.  
 
Strategien er ikke en plan etter Plan- og bygningsloven, men vil legge føringer for 
fremtidig planlegging, og vil kunne avdekke behov for revisjon av gjeldende planer.  
 
Prosjektet deles inn i faser:  

 Etableringsfase 

 Utfordringer og behov 

 Prinsipper og fremtidsbilder 

 Muligheter og løsninger 

 Sluttrapport og samarbeidsavtale 
 
Det skal defineres tiltak og prosjekter for å nå de målene som settes.  
 
Å legge godt til rette for medvirkning og kommunikasjon med politikere, ulike aktører 
og befolkningen er sentralt i arbeidet.  
 
Arbeidet skal bygge videre på vedtatte planer, men disse må vurderes i lys av de 
strategiske diskusjoner og mål som prosessen avdekker. Arbeidet må også ses i 
sammenheng med andre pågående planprosesser og prosjekter, slik som 
reguleringsplanen for Rådhuskvartalet med nærområder, reguleringsplanen for 
Raufoss industripark, KVU Jaren – Moelv, Plan for hovednett sykkel, 
Trafikksikkerhetsplan, prosjekt «Raufoss sentrum», nedleggelse av bybussen 
(busserullen) osv.  
 
Det skal sikres solid forankring hos alle parter som har en rolle innen areal- og 
transportplanlegging og stedsutviklingen på Raufoss.  
 
Det er behov for å gjennomføre ulike aktiviteteter, medvirkningsaktiviteter (verksted, 
åpne møter mm), utredninger innen ulike fag, fremskaffe datagrunnlag/fakta, 
visjonstegninger/illustrering, samarbeid, kommunikasjoner, sluttrapport og 
samarbeidsavtale. 
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Hvilke utredninger som skal gjennomføres og omfanget av disse, vil bli nærmere 
avklart i prosessen. For å sikre eierskap er det viktig at ulike parter/aktører tar ansvar 
for ulike utredninger.  
 
Det er et langt (1,6 km) og smalt område som er gitt arealformål «sentrumsformål» i 
gjeldende kommuneplan. En generell prinsippskisse fra «Regional plan for attraktive 
byer og tettsteder» viser 1 km gåing og 5 km sykkel. Raufoss er definert som et 
«Områdesenter» i «Regional plan for attraktive byer og tettsteder» (Oppland 
fylkeskommune), dvs. at 600-800 m fra «ende til annen» er retningsgivende for indre 
sentrumssone.  Gjennom strategiarbeidet bør en definere en indre og en ytre sone 
som grunnlag for videre utvikling av Raufoss.  

 

3 Mål og resultater  

3.1 Hovedmål 

Hovedmålet med prosessen er å sette samordnet areal - og transportplanlegging i 
Vestre Toten i sammenheng med stedsutvikling Raufoss på dagsorden. Prosessen 
skal resultere i en omforent utviklingsstrategi.  
 
Det skal meisles ut en langsiktig strategi som bidrar til å skape et attraktivt og urbant 
sentrum som stimulerer til investeringer. Samtidig skal nasjonale, regionale og lokale 
mål om økt bruk av miljøvennlige transportformer, slik de er beskrevet i Nasjonal 
Transportplan, Nasjonal gåstrategi og Nasjonal sykkelstrategi, nås. Arbeidet skal 
skape debatt om strategiske valg og prioriteringer i i et helhetsbilde for Raufoss, med 
omland. Regional plan for attraktive byer og tettsteder (Oppland) skal også legges til 
grunn for arbeidet.  
 
Prosessen skal bidra til å: 

 Bygge kunnskap om sammenhengen mellom arealbruk - og transport behov. 

 Økebevisstheten hos de ulike aktørene og deres rolle i utviklingen.  

 Legge grunnlag for et forpliktende samarbeid mellom partene for felles 
forståelse og for økt gjennomføringsevne.  
 

Gjennom prosessen skal en legge til rette for bred medvirkning i lokalmiljøet. 
 
 
Strategien skal bidra til å:  

- Skape en mer attraktiv by med gode stedskvalitet er og et styrket sentrum 
- Øke andelen som går, sykler og reiser kollektivt  
- Bidra til bedre folkehelse på Raufoss 
- Øke bevisstheten og engasjement et hos den enkelte part om stedsutvikling 

på Raufoss  
- Skape økt investeringslyst og forutsigbarhet for næringslivet  
- Redusere klimagassutslipp, støy og lokal luftforurensing  

- Øke graden av samhandling om stedsutvikling på Raufoss  
- Øke gjennomføringsevnen for helhetlige areal - og transportløsninger  
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Illustrative fremtidsbilder skal være en av hovedleveransene i prosjektet.  
 

3.2 Resultatmål  

Hovedresultatet vil være et omforent strategidokument med tilhørende 
samarbeidsavtale for fremtidig arealbruk og utviklingen av transportsystemet, sett i 
sammenheng med ønsket stedsutvikling i et langsiktig perspektiv.  
 
Strategidokumentet skal inneholde visjonstegninger av framtidens Raufoss i et 30-
årsperspektiv, basert på de mål, strategier og tiltak som partene enes om i. Mange 
tema er relevante å se nærmere på; reisevaner, trafikkmengder, parkering, 
møteplasser, handel og service, varetransport, bebyggelse, veg - og gatebruk, 
annen arealbruk og kollektivtrafikk mm.  
 
Resultatmålene for prosjektet er:  

R.1 Strategidokument for fremtidig stedsutvikling og transportløsninger for 
Raufoss med omland vedtas og forankres hos aktørene.  

R.2  Samarbeidsavtale med en kortsiktig (4-år) og langsiktig (2040) 
handlingsdel inngås mellom partene.  

R.3  Det er gjennomført en medvirkningsprosess der prinsipper for fremtidig 
stedsutvikling er diskutert og et framtidig fremtidsbilde er etablert.  

R.4  Etablere et fast samarbeidsforum for å sikre gjennomføring av 
strategien.   

 
 
4 Roller og ansvar  

Arbeidet organiseres med en styringsgruppe ledet av Vestre Toten kommune og en 
prosjektgruppe. Det etableres en referansegruppe og settes sammen faggrupper 
etter behov.  
 

4.1 Styringsgruppe  

Styringsgruppen består av:  
 

 Leif Warum (Ap), ordfører, Vestre Toten kommune  
o Vara: varaordfører Hege Eriksen(H) 

 Aage Midtbu, opposisjonspolitiker (Sp), Vestre Toten kommune  
o Vara: Arve Sørbo (H)  

 Anita Brenden Moshagen, Oppland Fylkeskommune  

 Cato Løkken, avdelingsdirektør i Vegavdeling Oppland, Statens vegvesen  

 Øivind Hansebråten, Raufoss næringspark  
 
Styringsgruppa har ansvar for å drøfte saker, og komme med sin anbefaling, før de 
legges fram for kommunens/fylkeskommunens politiske organer og 
beslutningstakere i Vegvesenet. Videre har styringsgruppa et særlig ansvar for å:  

- ta avgjørelser utenfor/over prosjektleders myndighetsområde, hovedsakelig 
ved betydelige avvik og endringer. 

- ta avgjørelser ved uoverensstemmelser i prosjektgruppa. 
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4.2 Prosjektledelse  

 Kjersti Flatråker, prosjektleder, planavdelingen i Vestre Toten kommune.  

 Ingrid Øvsteng og Tore Stenseng, medprosjektlederansvar fra Statens 
vegvesen.  

 
Prosjektledelsen skal ha ansvar for overordnet prosjektledelse, herunder sikre 
oppfølging av prosjektplanen, prosessplanlegging, fremdrift, organisering, 
møtestruktur, formidling/kommunikasjon og møteforberedelser for styringsgruppen.  
 
Prosjektleder og medprosjektleder møter på styringsgruppemøtene. Andre aktuelle 
personer innkalles her ved behov.  
 

4.3 Prosjektgruppe  

Prosjektgruppen består av følgende personer (i tillegg til prosjektlederen og 
medprosjektledelse i SVV):  

 
Vestre Toten kommune: 
Odd-Arnvid Bollingmo, assisterende rådmann 
Eirik Røstadsand, plansjef 
Bodil Evenstad, teknisk driftssjef 
 
Oppland fylkeskommune: 
Gunhild Haugom, rådgiver plan og miljø 
Elisabeth Winsents,  
Magne Flø, rådgiver strategisk samferdsel 
 
BaneNor:  
Marianne Hvalsmarken, senioringeniør Planavdelingen, Forvaltning og 
samfunnskontakt  
Dag Terje Jenssen 
 
Andre: 
Anniken Staalnacke, Amfi Raufoss 
 

 
Alle i prosjektgruppen skal samarbeide og bistå prosjektledelsen med å gjennomføre 
samlinger, utredninger/analyser, delta på møter og i utarbeidelse av sluttrapport. 
Medlemmene i prosjektgruppa får ansvar for prosessene i sin respektive 
organisasjon.  
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4.4 Referansegruppe 

Det vil i prosjektperioden være behov og ønske om et bredt samarbeid med andre 
aktører. Involvering vil kunne variere i løpet av prosjektperioden, men som et 
grunnlag etableres en referansegruppe bestående av representanter fra: 
 
Jernbanedirektoratet, Bane NOR, Fylkesmannen i Oppland, Opplandstrafikk, 
Raufoss taxi, Raufoss utvikling, LRN Transport, næringsliv, interesseorganisasjoner, 
frivillige lag og organisasjoner, grunneiere, gårdeiere, ungdomsråd, eldreråd, rådet 
for mennesker med nedsatt funksjonsevne, barn- og unges representant i plansaker, 
transportører, boligutviklere og handelstand. 
 
Alle blir invitert inn til oppstart og samlinger i tillegg til å få tilsendt relevant 

informasjon undervegs i prosjektet.   

Informasjon fra prosjektet vil bli offentliggjort og åpne møter vil bli avholdt. 

 

4.5 Arbeidsutvalg  

Ved behov etableres det et arbeidsutvalg bestående av prosjektleder, 
prosjektmedleder og representanter fra prosjektgruppa samt fagpersoner undervegs 
i prosjektperioden. Dette kan for eksempel være i forbindelse med arrangering av 
åpne møter/verksteder og/eller knyttet til spesifikke tema 
 
 

4.6 Kompetanse  

Det kan være behov for å hente inn noe ekstern bistand til prosessledelse, 
illustrasjoner/visualisering og for utarbeidelse av sluttrapport. Se kapittel 6.  

 

 

 

 

 

5 Fremdrift og viktige milepæler  

Arbeidet startes opp i 2018 og avsluttes i desember 2019. Det er kommune- og 
fylkesvalg i 2019. 
 
Nedenfor skisseres fasene og fremdrift. Det er viktig å merke seg at aktivitetene kan 
endres som resultat av arbeid i prosessen.  
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Etableringsfasen  

Etableringsfasen går fra januar til oktober 2018. I denne fasen er etablering av 
prosjektgruppe, avklaring av ressurser og utarbeidelse/vedtak av prosjektplan 
hovedelementene. I denne fasen er det gjennomført et felles fagseminar (kick-off) i 
mai. Hovedmålet med seminaret var å sette stedsutvikling på dagsorden i Raufoss, 
felles kompetanseheving og å markere starten på samarbeidet. Etableringsfasen 
avsluttes ved at prosjektplanen forankres hos aktørene. Prosjektplanen vedtas 
politisk i kommunen innen utgangen av oktober 2018 (M.2).  
 
Utfordringer og behov  
Denne fasen vil pågå fra september 2018 til februar 2019. Fasen består i hovedsak 
av kunnskapsinnhenting (samle eksisterende data og faktagrunnlag) og 
gjennomføring av første verksted/samling, der hovedmålet er å etablere en felles 
forståelse av hvilke utfordringer og behov Raufoss har innen byutvikling, arealbruk 
og transport. Hva er situasjonen på Raufoss pr i dag?  
 
Denne fasen vil avdekke behov for utredninger og analyser, som nå settes i gang. 
Fasen har to milepæler: 

 M.2: gjennomføring av første verksted/samling. 

 M.3: Faktagrunnlag (rapport/notat) er utarbeidet. 
 
 
Prinsipper og framtidsbilder  

Denne fasen går fra februar til juni 2019. Hovedaktivitetene i denne fasen er 
gjennomføring av de faglige utredningene og verksted/medvirkningsaktiviteter for å 
etablere et felles fremtidsbilde med tilhørende prinsipper for hvordan en kan bidra til 
et attraktivt sted og samordnet areal - og transportplanlegging i Raufoss. 
Resultatene fra utredninger og analyser legges fram. I denne fasen vil det være 
aktuelt med konsulentbistand for visualisering og faglige utredninger. 
Fasen inneholder M.4: Gjennomføring av 2.samling. 
 

Utfordringer/ 
behov 

oktober 
2018 – 

februar 2019 
 

 

Etablerings-
fase  

januar – 
oktober 

2018 

 

Prinsipper/ 
framtids-

bilder 
februar -

juni 
2019 

 

Muligheter/ 
løsninger 
mars - juni 

2019 
 

Slutt-
produkt 

(strategi og 
avtale) 

September 
- desember 

2019 
 

Faglige utredninger og analyser 
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Muligheter og løsninger  
Denne fasen pågår fra august til desember 2019, men går delvis parallelt med 
forrige fase. Hovedaktivitetene vil være å ferdigstille og presentere resultatene fra 
utredninger og analyser, samt ferdigstille og illustrere et fremtidsbilde for Raufoss. 
Det vil også i denne fasen gjennomføres medvirkningsaktivitet(-er). Fasen avsluttes 
ved at forslag til strategi og framtidsbilde legges frem for styringsgruppen (M.5 og 
M.6) august/september 2019. I denne fasen vil det være aktuelt med 
konsulentbistand til visualisering og utarbeidelse av rapport. 
 
Sluttprodukt  
Fasen går fra august til desember 2019 og er prosjektets avsluttende fase og 
hovedaktivitetene er ferdigstillelse av rapport, strategi med handlingsplan og 
utarbeidelse av forslag til samarbeidsavtale. Strategi og samarbeidsavtale behandles 
politisk (M.6 og M.7).  
 

5.1 Milepæler  

 Kort beskrivelse Frist 

M.1  Gjennomført fagseminar: kickoff 15.05.2018 

M.2  Vedtatt prosjektstyringsplan  31.10.2018 

M.3  Gjennomført første samling/verksted November 2018 

M.4  Utkast til fremtidsbilder med prinsipper fremlagt for 
styringsgruppen 

 
Juni 2019 

M.5  Utkast til strategi og forslag til samarbeidsavtale fremlagt 
for styringsgruppen 

September 2019 

M.6  Sluttrapport med strategi er behandlet politisk Desember 2019 

M.7  Samarbeidsavtale er inngått  Desember 2019 
 
 
6 Ressurser og økonomi 

Ressursbruken vil være knyttet til gjennomføringen av verksteder/samlinger og øvrig 
medvirkningsaktiviteter, bistand til prosessledelse, illustrasjoner/visualisering og for 
utarbeidelse av sluttrapport. Videre vil det være behov for faglig bistand til ulik 
utredninger og analysearbeid.  
 
En del av analysearbeidet vil kunne baseres på interne ressurser, men det vil også 
være behov for ekstern bistand. Type utredninger og omfang vil komme fram som et 
resultat av prosessen, herunder for eksempel transporttiltak, fortettingsanalyser, 
trafikkanalyser og forprosjekter for tiltak.  
 
Kostnadene er beregnet til 150 000 kr pr aktør pr år. Det foreslås at kommunen, som 
prosjekteier, administrerer en egen prosjektkonto. 
 
Nærmere fastsettelse av ressursbruken vil bli konkretisert senere i prosessen. 
Vestre Toten kommune, Oppland fylkeskommune og Statens vegvesen forplikter seg 
til å spille inn behov til egen budsjettprosess for prosjektperioden (2019). Det 
foreslås at den enkelte aktør avsetter et beløp på 150 000 kr til arbeidet i 2019.   
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Det er forutsatt at arbeidsressurser skal dekkes av den enkelte arbeidsgiver. 
Arbeidsomfanget for den administrative prosjektgruppen vil variere gjennom 
prosjektperioden. Den enkelte aktør forplikter seg til å bidra til at prosjektet kan 
gjennomføres i henhold til mål, milepæler og fremdrift. Dette krever innsats og 
deltakelse fra personer i styringsgruppe, arbeidsutvalg og prosjekt gruppe.  
 
Prosjektleder og delprosjektleder avsetter tid for å følge opp prosjektet.  
 
 

7 Relevante planer og dokumenter  

7.1 Kommunale  

 Kommuneplanen 2012 - 2023, vedtatt november 2014  

 Kommunal planstrategi, 2016 - 2019 5, vedtatt november 2016 

 Hovedplan for sykkel i Raufoss, forslag - ikke vedtatt  

 Trafikksikkerhetsplan 2018-2021, vedtatt januar 2018 

 Fargeplan for deler av Storgata, 1995 (del av reg.plan med planid: 0529039) 

 Trafikkanalyser gjort i forbindelse med reguleringsplanene for  

 Raufoss næringspark 

 Rådhuskvartalet med nærområder 

 Mulighetsstudie for Rådhuskvartalet, RAM 2014 

 Mulighetsstudie for Rådhuskvartalet mm. Rambøll 2017 

 Prosjekt Elveparken, Kontur 2015 

 Reguleringsplan for Raufoss næringspark (levert oktober 2018) 

 Reguleringsplan for Rådhuskvartalet (vedtatt juni 2018) 

 Folkehelse  
 

7.2 Regionale/fylkeskommunale  

 Regional planstrategi 2016-2020: Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid 

 Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland 

 Regional plan for samferdsel 2018-2030 

 Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021 

 Handlingsplan for trafikksikkerhet, 2018-2021 

7.3 Nasjonale  

 Nasjonal transportplan 2018 – 2029 (St.mld 33)  

 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på ved 2018-2021 

 Trafikksikkerhetsarbeid – samordning og organisering (St.meld 40) 

 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal - og 
transportplanlegging, 2014 Nasjonal gåstrategi, 2011  

 Nasjonal sykkelstrategi, 2011  

 Klimameldingen (St.mld 21, 2011 - 2012)  

 Folkehelsemeldingen (St.mld 19, 2014 - 2015)  
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7.4 Andre relevante dokumenter  

 Vitalisering av sentrum – en norsk BID - ordning, rapport fra Norsk 
sentrumsutvikling, 2014 

 Vedtak om å nedlegge «Busserullen» 

 Ungdata 

 Innbyggerundersøkelser  

 Kommunedemografi  

 Pendler- og reisevanestatistikk 

 ATS Mjøsbyen 

 ATP Gjøvik  

 Europan15 – arkitektkonkurranse  
 
 

 

 

 

 

Raufoss 
03.10.2018 


