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Utvikling av arealbruk og transport 
 
Datagrunnlag for Raufoss 2040 
Datagrunnlaget har 5 hovedtema. Hvert tema bygges opp av en kort beskrivelse og 
avsluttes med sentrale spørsmål til Raufoss 2040 og utredningsbehov. 
 
Forord 
Det skal utarbeides en langsiktig utviklingsstrategi som bidrar til samordnet arealbruk 
- og transportutvikling. Strategien skal bidra til å skape et attraktivt og urbant sentrum 
som stimulerer til investeringer samtidig som man skal nå nasjonale, regionale og 
lokale mål om økt bruk av miljøvennlige transportformer slik de er beskrevet i 
Nasjonal Transportplan, Nasjonal gåstrategi og Nasjonal sykkelstrategi. Arbeidet skal 
legge grunnlaget for en debatt om strategiske valg og prioriteringer innenfor et 
helhetsbilde for Raufoss. Regional plan for attraktive byer og tettsteder skal ligge til 
grunn for arbeidet lokalt.  
 
Hovedmålet med prosessen er å sette stedsutvikling og samordnet areal - og 
transportplanlegging på dagsorden i Raufoss. Prosessen skal munne ut i en tydelig 
og forankret utviklingsstrategi.  
 
Prosessen skal bidra til å bygge kunnskap om sammenhengen mellom arealbruk - og 
transport planløsninger og øke bevisstheten hos de ulike aktørenes rolle i 
byutviklingen. Arbeidet skal også legge grunnlaget for et forpliktende og godt 
samarbeid mellom partene og derigjennom legge grunnlaget for felles forståelse og 
økt gjennomføringsevne for areal - og transporttiltak på Raufoss.  
 
Dette dokumentet sammenstiller eksisterende kunnskap om arealbruk og 
transportutviklingen på Raufoss. Dokumentet brukes som faglig grunnlag for analyse 
og utredningsarbeid. 
 
Raufoss, 07.05. 2019 
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1 Raufoss  
Raufoss er kommunesenter i Vestre Toten kommune, og ligger lokalisert ca 10 km 
sør for Gjøvik. Vestre Toten kommune har per 1. kvartal 2018 13.369 innbyggere og 
7.315 av disse bor på Raufoss. Raufoss ligger i en dal i landskapet, øst for rv 4. 
Gjøvikbanen og Hunnselva går igjennom sentrum, mens Åsen ligger i vest.  
 

 
 
 
 
Raufoss som industristed 
Industristedet Raufoss ligger midt i landbruksarealet på Toten. Raufoss næringspark 
strekker seg helt inn i sentrum og utgjør ca ¼ av arealet i tettstedet. Det er stor 
aktivitet i næringsparken, som nå planlegger for utvidelse nordover både i Vestre 
Toten og Gjøvik kommune.  Per i dag har næringsparken ca 2900 dekar 
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industriareal, 1800 daa skog, 80 daa grøntareal, 40 km asfaltert vegareal og 350 
bygninger med til sammen ca 240.000 m2 bygningsmasse.  
 

 

 

Noen viktige årstall:  

• 1854 etter forholdene stor ljåsmie bygget like øst for Hunnselva sør for gården 
Rødfoss.  

• 1868 ble Raufoss gård solgt til et interessentselskap.   
• 1873 ble Rødfos Tændstikfabrik (fyrstikkfabrikken) opprettet. I denne 

forbindelse ble det bygget tre store arbeiderboliger på Raufoss gårds tidligere 
grunn.  

• 1895 kjøpte staten fyrstikkfabrikken.  
• 1896 startet Rødfos Patronfabrikk virksomheten. Statens lager for ammunisjon 

ble flyttet fra Kristiania til Raufoss, og mange arbeidere fulgte med. Nammo 
som er dagens navn eksisterer fortsatt og har stor aktivitet.  

• I 1947 ble de militære bedriftene fristilt fra statsforvaltningen som selvstendige 
industriselskaper.  

Fossen og demninga ved Skolebrua som var 
del av starten industriutviklingen og dermed 
årsaken til at tettstedet Raufoss ble etablert.  

https://no.wikipedia.org/wiki/1854
https://no.wikipedia.org/wiki/Hunnselva
https://no.wikipedia.org/wiki/1868
https://no.wikipedia.org/wiki/1895
https://no.wikipedia.org/wiki/Staten
https://no.wikipedia.org/wiki/Kristiania
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• 1960-tallet startet Raufoss Ammunisjonsfabrikker (RA) produksjon av bildeler, 
som er hovedgeskjeften til mange av bedriftene i industriparken på Raufoss i 
dag.  

• I 1968 ble Raufoss Ammunisjonsfabrikker omdannet til aksjeselskap, fortsatt 
heleid av Staten.  

• I 1990 ble selskapet Raufoss AS (som det da het) børsnotert. 
• I 1995 ble bedriften delt. Raufoss Automotive produserte for bilindustrien. 

Norsk Hydro fikk kjøpt 40 % av aksjene ved oppstart og de resterende 60 % 1. 
april 1997. 

• Forsvarsproduksjonen fortsatte under navnet Nammo AS med 45 % statlig 
eierskap, i samarbeid med den finske bedriften Patria Land & Armament Oy 
og det svenske konsernet Celsius AB.  

• Resten av Raufoss ASA ble delt opp og solgt. 
 
Raufoss er etablert som resultat av at noen bestemte seg for å drive næring her. 
Stedet har vokst fram i takt med utviklingen i «Fabrikken» og har utviklet seg til å bli 
et moderne industristed. Dagens aktører i næringsparken er høyteknologibedrifter 
med ekstremt stor robottetthet. Konkurransekraften til bedriftene i industriklynga 
kommer ikke fra naturgitte fortrinn og billige råvarer, men den høye produktiviteten 
skyldes bruk av kunnskap til å lage komplekse produksjonsverktøy, smart robotisert 
produksjon og smart bruk av nye materialer. Klyngas kunnskapsbase er 
institusjonalisert i en felles FoU-enhet, SINTEF Raufoss Manufacturing (SRM). 
 

Raufoss næringspark er en urban industripark som er lokalisert helt inn i Raufoss 
sentrum. Bedriftene omsetter for ca 9 milliarder og ca 90% av produksjonen går til 
eksport. Det er ca 50 bedrifter og 2700 ansatte. Næringsparken har 60.000 
besøkende hvert år. Det produseres ca 28.000 turer med gods.  
 

 

https://no.wikipedia.org/wiki/Raufoss_Ammunisjonsfabrikk
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Utenfor næringsparken har vi mange andre bedrifter som er lokalisert på 
industriområdet Prøven sør for sentrum, eller i sentrum. Transportørene LRN og 
Toten transport er kanskje de som er mest synlige i bybildet, og står for mye av 
logistikken til eksportmarkedet.  
 

2 Befolkningsutvikling, boligstruktur og levekår 

2.1 Befolkningsutvikling: demografi (sammensetning og profil) 

 

 
 
Folketall [per 3. kvartal 2018] 13 378 innbyggere i Vestre Toten kommune. 
 

https://www.ssb.no/kommunefakta/vestre-toten#forklaring-tall-285410
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I 2017 oppnådde Vestre Toten kommune en vekst på 1,0 % i befolkning mot 0 i 
2016. Dette er en sterk vekst dersom vi ser på gjennomsnittet for de siste 10 årene 
og gjenspeiler aktiviteten i kommunen med over 130 igangsatte og 143 ferdigmeldte 
boliger. Det er nettoflytting som skaper befolkningsveksten i Vestre Toten kommune. 
De fleste av kommunene i Oppland har negativ befolkningsvekst og et stort 
fødselsunderskudd. 
 

 
«Gjøvik og Toten-kommunene Østre og Vestre Toten har over tid vært av de 
områdene i Innlandet som har størst befolkningsvekst. Byområdene Lillehammer, 
Hamar, Elverum og Kongsvinger har en tilsvarende vekst. De fleste kommunene i 
Oppland og Hedmark har en befolkningsnedgang. I 2017 var det vekst over 
landsgjennomsnittet for første gang i nyere tid. Befolkningsprognosene viser en 
fortsatt vekst noe under dette nivået for kommunen. Det er i utgangspunktet viktig å 
oppnå en befolkningsvekst minst på linje med landsgjennomsnittet da det vil gi større 
utviklingsmuligheter for kommunen. Det er i perioden 2010-2017 en 
befolkningsøkning på over 500 personer. Det er imidlertid et fødselsunderskudd 
(fødte fratrukket døde) på 46. Netto innvandring fra utlandet er på 434 personer i 
perioden, men ned fra 73 i fjor til 18. Det har i perioden vært netto innenlandsk flytting 
på -1 personer, men en sterk vekst i 2017 med 122 personer. Data fra første halvår 
viser at denne trenden fortsetter og innflyttingen er stor blant yrkesaktive med barn 
under ett år. Dette er en stor endring i forhold til tidligere hvor tallene har variert 
mellom - 40 og + 50 personer. Dette kan forklares av den sterke veksten i ferdigstilte 
boliger i 2017.» 

Sitat fra kommunens styringsdokument for 2019 
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Data viser også at det er stor flytteaktivitet mellom kommunene i Gjøvikregionen. 
Netto innvandring er positiv på 18 personer, noe redusert fra i 2016 og er det første 
året på et tiår hvor det ikke er en befolkningsnedgang uten dette 
innvandringsoverskuddet. Ser en også på tallene for 1. halvår 2018 har nedgangen i 
barn i skolepliktig alder stoppet og det er en sterk vekst i barn fra 0-1 år. Sammen 
med sterk vekst i gruppen 19-66 år betyr dette at det flytter mange barnefamilier til 
Vestre Toten kommune. 
 

 
Aldersfordeling i Vestre Toten kommune. 
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2.2 Innvandring 

Raufoss er et sted som er basert på innvandring. De første arbeiderne i 
ammunisjonsfabrikken flyttet med på lasset da den statlige produksjonen ble flyttet 
fra Akershus festning i Oslo. Siden har det kommet arbeidere, innvandrere og 
flykninger til Raufoss fra Europa og andre verdensdeler. På Raufoss barneskole er 
det nå barn med 25 ulike morsmål. Raufossindustrien har alltid trekt til seg 
arbeidskraft utenifra, de senere år fra hele verden.  
 

 
 
 

2.3 Bosatte i Raufoss (sentrum) 

Et tettsted er definert ved at de har mer enn 200 innbyggere og det skal ikke være 
mer enn 50 m mellom husene. 73% av befolkningen i Vestre Toten kommune bor i 
tettsteder, det utgjør 9779 personer. På Raufoss bor det ca 7300 mennesker. De 
andre tettstedene i kommunen er Eina, Reinsvoll og Bøverbru.  
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Innen disse definerte sentrumsområdene i Raufoss bor det: 
264 personer totalt 126 kvinner og 138 menn 

 29 barn mellom 0-12 år 

 24 ungdommer 13-20 år 

 54 unge mellom 21-30 år (25 kvinner og 29 menn) 

 25 personer mellom 31-40 år 

 35 personer mellom 41-50 år 

 33 personer mellom 51-60 år 

 26 personer mellom 61-70 år 

 19 personer mellom 71-80 år 

 16 personer mellom 81-90 år 

 3 personer mellom 91-100 år 

 

2.4 Befolkningsprognoser 

 
Endringer i befolkningen, kommunen 

Vi har gjort en analyse i 
de områdene som er 
avgrenset med 
sentrumsformål i 
kommuneplanens 
arealdel, dvs. lysebrune 
områder i kartet, BY10, 
BY19 og BY20. Tallene 
er tatt ut den 30.1.2019.   
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 Fødte: 124 personer per 2017 

 Døde: 131 personer per 2017 

 Nettoflytting: 140 personer per 2017 

Forventet utvikling 

 Befolkning i 2030: 14 037 innbyggere per 2030 

 Befolkning i 2040: 14 620 innbyggere per 2040 

Prognose for befolkningsutvikling  
Det er stor usikkerhet knyttet til befolkningsprognoser. Å vise flere ulike 
endringsalternativer belyser hvordan sannsynlig utvikling kan bli. Vi ser at det er 
svært stor skilnad mellom høy vekst (HHMH) og lav vekst (LLML). De to utfallene vil 
innebære veldig forskjellige utfordringer for kommunen. Hvis den siste periodes 
utvikling framskrives med samme vekst vil vi ha en befolkningsøkning i overkant av 
alternativet med middels nasjonal vekst (MMMH). Det vil innebære at Vestre Toten 
kommune kan ha rundt 15 000 innbyggere om 20-25 år mot dagens 13 405. En 
lavere innvandring vil mest sannsynligvis føre til lavere vekst. 
 

 
Styringsdokument 2019 side 47  

 

Prognosen viser en liten økning i aldersgruppen 0-5 år og liten endring i 
aldersgruppene som innbefatter 6-19 år. Det er en sterk økning i antall innbyggere fra 
67-90 år og innenfor gruppen 80-89 år og 90+ er det en dobling i perioden 2020-
2040. Gruppen 20-66 er ikke vist i figuren og har en endring fra 7945 til 7900 i 
perioden. Det siste året viser et sterkt trendskifte ved at innenlansk flytting og 
boligbygging har økt sterkt. Det vil føre til på sikt en større andel enn forutsatt i SSBs 
prognoser for aldersgruppen 0-66 år. 
 
 

https://www.ssb.no/kommunefakta/vestre-toten#forklaring-tall-325951
https://www.ssb.no/kommunefakta/vestre-toten#forklaring-tall-325953
https://www.ssb.no/kommunefakta/vestre-toten#forklaring-tall-325958
https://www.ssb.no/kommunefakta/vestre-toten#forklaring-tall-295802
https://www.ssb.no/kommunefakta/vestre-toten#forklaring-tall-295803
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2.5 Boligstruktur 

Raufoss er et ganske klart avgrenset tettsted, men det er spredtbygd og med stort 
potensiale for fortetting. Boligstrukturen er i stor grad preget av eneboliger, men det 
er økt etterspørsel etter leiligheter og mindre boenheter. 

Antall eneboliger i kommunen er 4 723, og det er 257 leiligheter.  

Per 30.01.2019 er det registrert følgende boligbygg i Raufoss: 

Totalt antall boligbygg 2716 

Antall 111 Enebolig 2007 

Antall 112 Enebolig m/hybel 33 

Antall 113 Våningshus 13 

Antall 121 Tomannsbolig vertikaldelt 351 

Antall 122 Tomannsbolig horisontaldelt 35 

Antall 131 Rekkehus 47 

Antall 133 Kjedehus/atriumhus 100 

Antall 135 Terrassehus 2 

Antall 136 Andre småhus med 3 boliger eller flere 91 

Antall 141 Stort frittliggende boligbygg på 2 etasjer 15 

Antall 142 Stort frittliggende boligbygg på 3 og 4 etasjer 4 

Antall 143 Stort frittliggende boligbygg på 5 etasjer eller over 1 

Antall 144 Store sammenbygde boligbygg på 2 etasjer 1 

Antall 145 Store sammenbygde boligbygg på 3 og 4 etasjer 1 

Antall 151 Bo- og servicesenter 11 

Antall 159 Annen bygning for bofellesskap 4 

 

Flere tall på kommunenivå fra SSB: 

Beboere per husholdning er i kommunen 2,11 personer per 2018. 

https://www.ssb.no/kommunefakta/vestre-toten#forklaring-tall-317773
https://www.ssb.no/kommunefakta/vestre-toten#forklaring-tall-285429
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 Hytter 310 hytter [per 2018] Omfatter hytter, sommerhus, helårsbolig- og 
våningshus benyttet som fritidsboli 

 Bor på landbrukseiendom: 11,1 prosent per 2017 

 Bor trangt: 4,3 prosent per 2017 

 

 

 

Raufoss er et lite tett utnyttet tettsted. Det er stor grad av eneboliger med relativt 
store tomter og stort potensiale for fortetting både i bredden og i høyden.  

 

https://www.ssb.no/kommunefakta/vestre-toten#forklaring-tall-317776
https://www.ssb.no/kommunefakta/vestre-toten#forklaring-tall-317903
https://www.ssb.no/kommunefakta/vestre-toten#forklaring-tall-317964
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2.6 Boligbygging  

 
Grønt: Raufoss før 1945 
Gult: Utvidelse til ca. 1970. 
Orange: Utvidelse til ca. 2000. 
Rødt: Utbygging etter 2000. 

Utover på 1900-tallet økte Raufoss hurtig i innbyggertall og nye boligområder vokste 
opp:  

 1907 etablering av Tollerud (vest i Raufoss) var totalt utbygd på slutten av 50-
tallet.  

 1910 Vestrumenga, vest for gården Vestrum.  

 1915 Grimås-feltet, sørøst for Raufoss sentrum  

 1950 Vassfaret, som ligger sørvest for sentrum 

 1980-tallet Nyere boligområder omfatter Lønnberget (like i nærheten av 
hoppbakken med samme navn) og Åkersve-feltet.  

 

Tollerud 

Vestrumenga 

Grimås 

Lønnberget 

Dragerskogen 

Åkersve 

https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%B8nnberget&action=edit&redlink=1
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Boliger bygget etter 2008 (røde) Kilde: ATS Mjøsbyen (2018) 

 
 
 
 

2.7 Levekår 

Forventet levealder for nyfødte i fylket 

 Menn: 79,3 år per 2011-2015 

 Kvinner: 82,9 år per 2011-2015 
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Folkehelseprofil 2019 
 
Befolkning 
• Andelen barn (0-17 år) i kommunen er lavere enn i landet som helhet. 
Oppvekst og levekår 
• Andelen barn (0-17 år) som bor i husholdninger med lav inntekt, er ikke signifikant 
forskjellig fra landet som helhet. Lav husholdningsinntekt vil si at husholdningen har 
under 60 prosent av medianinntekten for husholdninger i Norge, og at brutto 
finanskapital er under 1G. 
• Frafallet i videregående skole er høyere enn i landet som helhet. 
Miljø, skader og ulykker 
• Andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de er litt eller svært fornøyd med 
lokalmiljøet, er lavere enn landsnivået. Tallene er hentet fra Ungdata-undersøkelsen. 
Helserelatert atferd 
• Andelen gravide som røyker i begynnelsen av svangerskapet, er høyere enn i 
landet som helhet. På kommunenivå er det lite tilgjengelig informasjon om røyking. 
Gravides røykevaner kan imidlertid gi en pekepinn på hvordan kommunen ligger an 
når det gjelder røyking i den voksne befolkningen generelt. 
Helsetilstand 
• Forskjellen i forventet levealder mellom de som har grunnskole som høyeste 
utdanning og de som har videregående eller høyere utdanning, er ikke signifikant 
forskjellig fra landsnivået. Forskjellen i forventet levealder er en indikator på sosiale 
helseforskjeller i kommunen. 
• Andelen i aldersgruppen 15-29 år som har psykiske symptomer og lidelser, er 
høyere enn i landet som helhet, vurdert etter data fra fastlege og legevakt. 
 

Handlingsplan for folkehelse 2017-2020 

Tiltak som har påvirkning på transport og areal:  

 Felles plan for Raufosskogen og andre friområder i kommunen og plan for 
idrett og fysisk aktivitet skal revideres. Kultur/plan er ansvarlige  

 Retningslinjer i fht trafikksikkerhet ‐på skoler ‐ tilrettelegge og oppfordre til at 
barn går og sykler til skolen. Del av trafikksikkerhetsplan. Ansvar 
skole/teknisk/plan.  

 Kommunedelplan for veg ‐ hovednett for sykkel Raufoss i samarbeid med 
Statens Vegvesen. Ansvar teknisk/plan. 

 Kartlegging av grøntareal ‐ nærlekeplasser ‐ hva skal til for å bedre 
attraktiviteten på de? Plan/kultur/eiendom/teknisk har felles ansvar, styrt av 
kultur.  

 Connected living – økt velvære som delmål. Planavdelinga har ansvar for 
implementering av strategien som er vedtatt i hele Gjøvikregionen.  

 Ladeplasser trådeløse nettverk. Ansvaret ligger hos plan/kultur.  
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2.8 Grunnskole, videregående skole og barnehager  

 

 
 
Kommunen har Veltmanåa barnehage i sentrum, Westrumenga i Øverbyvegen i 
nordøst. Private har barnehage i Grimåsskolgen i øst, Trollskogen ved Badeland i 
vest, Karsrudvegen, Bakkerud i sør samt Lunde gårdsbarnehage sørvest for 
sentrum.  
 
Veltmanaåa barnehage er for liten og har samtidig behov for nye bygg. Kommunen 
ønsker å relokalisere hele barnehagen til en tomt lenger nord. Det er viktig at 
barnehagen fortsatt skal være i sentrum, men en ønsker seg vekk fra Sagvollvegen 
og til en bedre plassering ved Raufoss gård. Her er det og et aktivitetsområde under 
planlegging som barnehagen vil kunne bruke som uteområde.  
 
Barneskolene Raufoss skole i vest og Korta skole. Raufoss skole er ny i 2016 og har 
god bygningsmasse. Korta skole stod ferdig i 1997. På Raufoss er det bare en 
skolekrets.  
 
Raufoss ungdomsskole. Her ferdigstilles ny Vestre Toten ungdomsskole som skal tas 
i bruk høsten 2019. Da blir Reinsvoll og Raufoss ungdomsskole slått sammen til en. 
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Det vil nok bety at mange som i dag går på Reinsvoll kommer med buss til den nye 
skolen og andelen som går og sykler i dag til Raufoss ungdomsskole vil gå ned. 
 
Oppland fylkeskommune eier og driver Raufoss videregående skole som er blitt 
jevnlig oppgradet etter at den stod ferdig 1980. Ungdomsskolen og videregående har 
gym i Raufoss idrettshall som ligger lokalisert mellom de to skolene. 
Opplæringstilbudet TAF teknikk og industriell produksjon skal fra høsten 2019 få 
bruke lokaler i et av de eldste byggene i industriparken, bygning 5. Denne ligger helt 
sør i næringsparken, på andre siden av Hunnselva i forhold til kjøpesenteret Amfi.  
 
For Raufoss er det av stor positiv betydning at Høyskolen på Gjøvik har blitt en del av 
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). 
 

Kultur og fritid 

Det er et bredt tilbud av kultur- og fritidsmuligheter på Raufoss. 

 
- Fyrverkeriet ungdomshus 

- Fyrverkeriet kulturskole 

- Fyrverkeriet kulturhus 

- Fyrverkeriet bibliotek 

- Ljåsmia, knivverksted 

- Raufoss gård, kunstnerverksted og galleri 

- Raufosshallen, idrettshall 

- Raufoss stadion, friidrett 

- Nammo stadion, fotball 

- Raufoss storhall, fotball 
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- Raufoss skistadion, langrenn 

- Lønneberget hoppsenter 

- Totenbadet, svømmehall, badeanlegg og treningssenter 

- Åsløypene, kilometervis med merkede stier øst og vest for tettstedet som har 

startpunkt i sentrum 

 

I tillegg kommer et bredt utvalg av frivillige lag og foreninger som ikke har egne 

lokaler. 

 
 

2.9 Sentrale spørsmål til Raufoss 2040 

Spm 1 Funn i folkehelseprofilen 2019. Inkluderes i ATP? Spesielle utfordringer på 
Raufoss? 
Spm 2 Sentrum som møteplass, hvor møtes folk? Hvor er de positive plassene og de 
eventuelt negative/ikke positive?  
 
Utredningsbehov 
Hva trenger vi har mer kunnskap til dette temaet? 
 

 Møteplasser – kartlegging  

 Kriminalitetsforebygging  

 Kollektivtransport  
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3 Næring og handel 

3.1 Arbeidsplasser 

 
Fra Mjøsbyen ATS 
 

Raufoss er markert med eksisterende næringsområde i den regionale oversikten i 
areal- og transportstrategiarbeidet Mjøsbyen. Raufoss næringspark er en stor aktør i 
Oppland.  
 
Raufoss næringspark er en urban industripark som er lokalisert helt inn i Raufoss 
sentrum. Raufoss næringspark eier et areal på 2.864 dekar, noe i Vestre Toten og 
noe i Gjøvik, med ca 350 bygninger med ca 230.000 m2 gulvflate. Næringsparken 
har ca 50 bedrifter med i underkant av 3000 medarbeidere. Det omsettes for ca 9 
milliarder hvor ca 90% går til eksport. Det genereres ca 10.000 turer med store biler 
til og fra parken hvert år. Næringsparken har ca 60.000 besøkende hvert år.  
 
Utenfor parken har vi mange andre bedrifter som er lokalisert på Prøven eller i 
sentrum. Transportørene LRN og Toten transport er kanskje de som er mest synlige i 
bybildet, og står for mye av logistikken til eksportmarkedet.  
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Industriparken  

• Både produksjons- og servicebedrifter 
• Rundt 50 bedrifter  
• 2.638 ansatte pr. 1. oktober 2018 
• Samlet omsetning på omlag 9,0 milliarder kroner 
• Eksportandel på over 90 % 

• Global automotive-industri og forsvarssektoren er de viktigste markedene 
 
 
 
 

3.2 Utvikling i varehandel 

Kjøpesenteret åpnet våren 2007 og utvidet arealet i 2013.  
 
AMFI Raufoss hadde i 2018 en omsetning på 359 millioner kroner, en oppgang på 2 
prosent fra 2017. 
 
Det er ca 250 ansatte på kjøpesenteret.  
 
I dag er det 45.000 innom dørene hver uke. Senteret har ca 450 gratis 
parkeringsplasser.  
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3.3 Handelsanalyse (forarbeidet til region plan 2014): Oppland Fk  
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Varene er delt i ulike varegrupper 
VG1 – Dagligvare Varegruppe 1 handels ofte lokalt, enten nært hjemmet, nært 
arbeidsplassen/skolen, eller langs reiseruten. 
VG2 – Detaljhandel/Fagvarer Varegruppe 2 handles sjeldnere. Varene har ofte en 
større verdi, noe som gjør at konsumenten ofte er villig til å reise lengre for å handel 
disse varene, og ofte gjennomføres handelen på en dedikert innkjøpsreise. 
Konsumenten har gjerne planlagt innkjøpet, innkjøpsstedet og innkjøpsreisen. Varen 
kan som regel bæres relativt enkelt, slik at bil ikke er en forutsetning for å få den med 
seg hjem. 
VG3 – Store varer Store varer (VG3) har mange av de samme egenskapene som 
VG2. De handles sjelden, er ofte dyre, og innkjøpene er som regel planlagt. Imidlertid 
er dette varer som er vanskeligere å bære, og ofte trengs det bil eller annen 
transporttjeneste for å frakte varen hjem. Eksempler på store varer kan være 
vaskemaskiner, byggevarer, møbler, kajakk etc. 
 
Raufoss dekker etterspørsel etter alle varegrupper.  
 
 
Netthandel  
Handel på nett er økende. Dette krever at folk henter pakker på et utleveringssted 
eller at varen blir sendt hjem til kjøper, noe som igjen påvirker transport og handel. I 
dag er det ikke bare posten som leverer ut pakker, men det er ulike tilbydere av disse 
tjenestene. Det er vanskelig å se for seg hvordan dette vil utvikle seg, og hvordan det 
vil påvirke ferdselsstrømmer og arealbruk.  
 

3.4 Sentrale spørsmål til Raufoss 2040 

Spm 1 Hvordan reiser handlende til sentrum/kjøpesenter? (reisemiddelvalg) 
Hvordan oppleves parkeringssituasjonen i Raufoss for handlende, tjenesteytere og 
næringsliv? 
 
Spm 2 Logistikk i sentrum: hvordan fungerer dette i dag? 
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Utredningsbehov 
Hva trenger vi mer kunnskap om til dette temaet?  

 Hvordan vil netthandel påvirke arealbruk og reisevaner? 

 Reisevaner 

 Logistikk og trafikkstrømmer  
 

 
4 Tettstedsvekst og arealutvikling 

4.1 Utvikling av Raufoss 

De seinere år har vi sett vi at det skjer en fortetting i Raufoss, samt vekst i folketall og 
aktivitet.  
 
Gjøvikregionen har vedtatt strategien Connected Living. Strategien er utviklet for å 
finne nye måter å bo sammen på med korte avstander til tjenestetilbud, felles ute- og 
inneareal, møteplasser, bildeleordninger osv. osv.  
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4.2 Kommuneplanen  

 
 
Byggeområdene er gitt ulike farger i kartet etter hvilket formål de er tiltenkt. Ny rv4 
setter grense i øst, støysoner i vest. De lyse grønne LNF omådene skal i hovedsak 
ikke bebygges annet enn til landbruksformål.  
 
 

4.3 Reguleringsplaner i sentrum 

 
Brubakken – Kortos  
Vedtatt 14.06.2012 
Inneholder kjøpesenteret, deler av Storgata og Brubakken.  
 
Innafor dette planområdet kan en forvente mange nye boliger, kanskje opp i mot 100 
– 200 stk i form av leiligheter. Det vil og bli satt krav om bilfrie utearealer og gode 
forbindelser for gående og syklende. Det skal være alment tilgjengelige arealer og 
ikke privatiserte aktiviteter i byggenes gateplan som vender mot offentlige rom.  
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Rådhuskvartalet med nærområder 
 – godkjent plan, vedtatt 21.06.2018 
 
Inneholder Rådhuset, kulturhuset, nytt dag- og avlastningssenter for unge med 
nedsatt funksjonsevne, gamle Raufoss barneskole (utbyggingsområde), barnehage, 
kirka, Haugen og RA-løkka.  
 
Innafor området kan det ventes mange nye boliger samt kontorer og andre 
tjenesteytende næringer. På den gamle barneskoletomta skal byggene rives i løpet 
av 2019 og det planlegges et nytt kvartal med gode gangforbindelser og parkering 
primært under bakken. Barneskoletomta (markert med blå stjerne) planlegges for tett 
boligbebyggelse og kan få opptill 250 nye boliger avhengig av tetthet og høyde på 
bygg.  
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4.4 Oversikt over gjennomførte prosjekter de siste årene 

 1993 Badeland (Totenbadet)  

 1996 Ombygging av Storgata 

 1997 Korta skole åpnet (ca 350 elever) 

 1999 Raufoss storhall, Fotballbobla, 9.945 m2 flate og tilskuerkapasitet 1000 

 2003 Trollskogen barnehage i Badelandsvegen  

 2003 Ombygging av Brubakken (leiligheter og kontorer samt tjenesteytende 
næringer)  

 2005/2006 Stadionløkka leiligheter (ca 30 stk med parkeringskjeller til noen) 

 2006 Ny rv4 ble åpnet, utenfor sentrum av Raufoss  

 2007 Polaris barnehage Karsrudskogen  
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 2007 Raufoss kjøpesenter åpnet (senere Amfi) 

 2007 Espira barnehage Dragerskogen 

 2008 Riving av skolebygg Brubakken (ikke gjenoppbygd noe på tomta) 

 2009 Byggmakker Raufoss 

 2009 Nytt tilbygg Rådhuset for NAV  

 2011 Vestrumenga barnehage  

 2012 Tilbygg svømmehall på Totenbadet 

 2013 REMA 1000 ny butikk 

 2013 Påbygg Amfi kjøpesenter  

 2014 Ny KIWI-butikk 

 2015 Ny Nammo-stadion (fotball), Banestørrelse 105 x 68, 1100 sitteplasser 

 2016 Opprustning av Storgata ved skysstasjon og stasjon   

 2016 Raufoss barneskole ny (bygd for 400 elever, hadde skoleåret 16/17  270 
elever og 45 ansatte) 

 2017 Greina leiligheter (26 enheter med parkeringskjeller)  
 

 

4.5 Oversikt over pågående planer og prosjekter  
 
Områderegulering for Rådhuskvartalet med nærområder 

Vestre Toten kommune er eier av en stor tomt som er regulert til byggeområde og er 
nå inne i en fase hvor vi ser på potensialet her. Den gamle barneskoletomta er tenkt 
til utbygging særlig for nye boliger, men og til kontorer og tjenesteytende næringer.  
 

Arkitektkonkurransen Europan 15 
Raufoss er med i en Europeisk arkitektkonkurranse som lanseres mars 2019. Tema 
for konkurransen er den produktive byen. Formålet er å utvikle et mer urbant og 
flerfunksjonelt Raufoss, med industri, arbeidsplasser, tjenesteyting, kulturtilbud, 
handel og boliger i sentrum. Dette har et klart grensesnitt til arbeidet med samordet 
bolig, areal og transport. 
 
Konkurranseområdet er markert under med gul strek.  
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Fortetting  
Det er flere fortettingsprosjekter på gang nær sentrum; Østvollvegen 4, Kortabakken, 
Knut Hamsunsveg, samt fornying av enkelttomter i og nær Storgata. Til sammen kan 
det dreie seg om ca 50 enheter. 
 
 
 

Utvidelse av næringsparken  
Ny reguleringsplan for Raufoss næringspark legger til rette for utvidelser av 
næringsarealer nordover, ny adkomstveg, logistikksenter mm. Det er lagt opp til stor 
utvidelse av areal til industri, men det er sagt lite om omfang av virksomhetene som 
skal inn. Vi vet lite om for eksempel hvor mange nye kontorarbeidsplasser det blir. 
Det er ikke analysert i hvor stor grad utvidelsen vil føre til økt trafikk.  
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Planforslag per januar 2019 
 
 

4.5 Sentrale spørsmål til Raufoss 2040 

Spm 1 Hva er fortettingspotensialet på Raufoss? Hvordan fortette med kvalitet? 
 
Spm 2 Lokalisering av virksomheter? Kan vi klare å få nye virksomheter til å etablere 
seg på rett sted i forhold til infrastruktur og dermed minimere bilbruken?  
 
 
Utredningsbehov 
Hva trenger vi har mer kunnskap til dette temaet? 
 

• Fortettingsanalyse 
• gå-strategier 

 
 
 

5 Transport, mobilitet og parkering 
Rekkeviddeanalyser er sentralt for å kunne vurdere potensiale for endring i 
reisemiddelvalg, samt kunne gi retningslinjer på fremtidig arealbruk.  
 
ATS Mjøsbyen har gjennomført rekkeviddeanalyser for Raufoss. Utgangpunktet for 
analysen er Raufoss stasjon. Analysen viser at det bor 1700 personer i 10-minutters 
gangavstand fra/til stasjonen og det er 2500 arbeidsplasser i samme område. Utvider 
vi dette til 10 minutter på sykkel, bor yttereligere 5100 personer i området og det er 
over 5000 arbeidsplasser. Se også kartet under. 
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5.1 Transportmiddelfordeling 

Urbanet anayse har bearbeidet data fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen 
(RVU) 2013/2014 på oppdrag fra Mjøsby-samarbeidet.  
 
Undersøkelsen tar for seg reiser under 10 km. Reisen registreres på 
hovedreisemiddel, det vil si at f.eks. gange som en del av kollektivreisen ikke 
registreres som en gangreise. Reisene avgrenses og defineres ut fra formålet på 
bestemmelsesstedet. Når man har kommet fram til stedet for formålet med reisen, 
avsluttes reisen. For eksempel er en reise til butikken en handlereise og en reise fra 
butikken til arbeid en arbeidsreise. Reiser som ender i eget hjem defineres ut fra 
formålet på det siste stedet. Denne måten å registrere reiser og reiseformål på fører 
til en viss underrepresentasjon av arbeidsreiser og en viss overrepresentasjon av 
innkjøps- og omsorgsreiser. 
 
Drøyt 90 % av befolkningen i Mjøsbyen har tilgang til bil (førerkort og minst én bil). 
Det er flere med tilgang til bil utenfor enn innenfor i tettstedene. Det er noe flere med 
tilgang til bil i Gjøvik tettsted enn i tettstedene Hamar og Lillehammer.  62 % av 
reisene i Mjøsbyen er bilførerreiser, 11 % er reiser som bilpassasjer, 4 % er 
kollektivreiser, 4 % er sykkelreiser og 18 % er til fots. Hele 80 % av arbeidsreisene, 
tjenestereisene og omsorgsreisene er bilførerreiser, mens 6 % er reiser som 
bilpassasjerer. Mjøsbyen i 2013/14 har 9 prosentpoeng høyere bilreiseandel (fører + 
passasjer) enn gjennomsnittet for Norge (73 % mot 64 %).  
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Hvilket bosted man har er av stor betydning for hvilke reisemidler man benytter seg 
av. Bosatte i tettstedene reiser mindre med bil og går og sykler mer enn bosatte 
utenfor tettstedene. Andelen bilreiser for bosatte i tettstedene ligger 15 og 20 
prosentpoeng lavere enn for bosatte utenfor. Unntaket er Gjøvik der det ikke er noen 
merkbar forskjell.   
 
Det er klare forskjeller mellom byene. Bosatte i Gjøvik tettsted reiser noe mer med bil 
med (70 % mot +/- 60 %) enn de tre andre tettstedene. Andelen av bosatte i Gjøvik 
tettsted som går og sykler er derfor også noe mindre enn bosatte innenfor de tre 
andre tettstedene (24 % mot +/- 30 %). Elverum og Hamar tettsteder har høyest 
sykkelandel med hhv. 9 og 10 %. Lillehammer kommune, både tettsted og utenfor; 
har høyest kollektivandel med 7-8 % mot 3-5 % for de andre tre bykommunene  
 
I snitt foretok befolkningen i Mjøsbyen 3,3 reiser per person per dag i 2013/14, noe 
som også er på samme nivå som for hele landet. Det er relativt små forskjeller i 
reiseomfang mellom områdene som inngår i Mjøsbyen; antall reiser per person per 
dag varierer mellom 3,1 (Mjøsbyen ellers) og 3,6 (Hamar kommune utenfor 
tettstedet). 
 
De aller fleste daglige reisene er korte: 11% av de daglige reisene som foretas av 
befolkningen i Mjøsbyen er mindre enn en kilometer og ytterligere 26 % er under 3 
kilometer. Over halvparten av reisene er under 5 kilometer lange. Videre er 19 
prosent av reisene 20 kilometer eller mer. Dette gir en gjennomsnittlig reiselengde 
per reise på 16,5 kilometer. Dette er på omtrent samme nivå som tilsvarende tall for 
fylkene Hedmark og Oppland, men litt lengre enn i Norge sett i ett (12,0 km). 
Samtidig ser vi at gjennomsnittslengden per reise har økt fra 2009 til 2013/14 
(Kunnskapsgrunnlag ATS Mjøsbyen, 2018). 
 

  
 



34 
 

5.2 Pendling og arbeidsreiser 
Det er 3600 personer som bor og jobber i Vestre Toten kommune, 2600 pendler ut av 
kommune og 3000 personer pendler inn til kommunen. Se også figur. 
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5.3 Trafikkmengder – årsdøgntrafikk (ÅDT) 

 
Rv. 4 er lagt utenom Raufoss sentrum og det er fv. 110 som går gjennom sentrum 
(Storgata). Storgata har størst trafikk med en ÅDT på 10 750. Det er nesten dobbelt 
så mye trafikk på rv.4 nord for Grøndalsvegen (ÅDT 10 202), som sør for Roksvoll 
(ÅDT 5911). Rv. 4 forbi Raufoss har bare litt over halvparten av trafikken som fv.110, 
med en ÅDT på 5866. 
 

 
(Statens vegvesen, 2018) 
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(Statens vegvesen, 2018) 
 

Det er i forbindelse med reguleringsplanen for Raufoss næringspark, gjennomført en 
trafikkanalyse. ÅDT-tall fra 2017 viser at fv.110 gjennom sentrum i dag har 7pst lange 
kjøretøy. Grøndalsvegen (armen opp til rv.4) og fv.110 nordover gjennom Hunndalen 
har en andel lange på 10pst. For fremtidig situasjon forutsetter trafikkanalysen 
generell trafikkvekst og en tungtrafikkandel på 10 pst. 
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Det er per i dag mye næringstrafikk mellom industribedriftene i Raufoss næringspark 
og på industriområdet på Prøven. Mye av denne går via Storgata og dermed 
gjennom Raufoss sentrum. En ny veg fra Prøven og ut på rv4 sørover vil kunne 
motivere til å bruke rv4 i større grad. I tillegg er det planlagt et stort logistikksenter i 
nordre del av det nye næringsarealet i Raufoss næringspark, med utkjørsel fra 
Skumsjøvegen. Flytting av hovedporten fra Fabrikkvegen til Grøndalsvegen vil og 
kunne lette transporten gjennom sentrum.    
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5.4 Gang – og sykkeltrafikk 

Det finnes ikke detaljerte reisevanseundersøkelser for Raufoss og en må derfor 
støtte seg til den nasjonale reisevaneudnersøkelsen, se kapittel 5.1.  
 

 
Sykkel 10 min fra kommunehuset (middels fart) (www.sykledit.no) 
 
 

Hovednett sykkel 
Det foreligger et nesten ferdig utkast til hovednett for sykkeltrafikk for Raufoss 
utarbeidet av Statens vegvesen og Vestre Toten kommune.  
 
Hovedmålgruppe for planen er hverdagssyklister som benytter sykkel som 
transportmiddel til/fra skole og arbeid. Målet er å gjøre sykkelen til et attraktivt 
transportmiddel for flere, og bidra til økt sykling noe som igjen har positiv innvirkning 
på helse og miljø. 
 

Hva er et hovednett for sykkeltrafikk?  
Sykkelvegnettet kan deles inn i tre nivåer: Hovednett, lokalnett og turveger.  
- Hovednettet: Binder sammen bydeler og sentrum og viktige målområder som 
skoler, offentlige institusjoner, arbeidsplasskonsentrasjoner og kollektivknutepunkt.  

- Lokalnettet: Gir forbindelser innenfor og mellom boligområder, og forbindelser til 
busstopp, nærbutikker og mindre arbeidsplasser.  

- Turveger: Er i hovedsak til fritidsbruk i rekreasjonsområder.  

 

Det er i planen foreslått mange tiltak for å legge forholdene bedre til rette for 
syklistene i Raufoss.   
 
Planen skal opp til politisk behandling, og det kan være aktuelt å kople den til ATP-
strategien.  

http://www.sykledit.no/
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Planlagt hovednett for sykkel 
 
 
Konfliktpunkter 
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Reise til skole 
FAU ved Korta skole har jobbet målrettet med å skape gode holdninger - at flere skal 
gå og sykle til skolen, og derigjennom bedre trafikksikkerheten med færre biler rundt 
skoleområdet- og fremme folkehelse. Korta har og har hatt gå-aksjoner flere år på 
rad. I 2013 gikk eller syklet 63,8 % i småskolen (1-4 trinn), dette har økt til 76,4 % i 
2017. I storskolen (5-7 trinn) økning fra 87,6 i 2013 til 87,9 % i 2017.  
 
Andelen av elever som har skoleskyss skoleåret 2017/18 pr 29.11.17: 
 
Skole  Totalt 

elevtall  
Skysselever  %  

Bøverbru  119  48  40,5  
Korta  340  13  3,8  
Raufoss  281  23  8,2  
Reinsvoll  147  44  30,0  
Thune  105  55  52,4  
Raufoss ungdomsskole  259  13  5,0  
Reinsvoll ungdomsskole  180  132  73,3  
Sum  1431  328  22,9  
 

 
 

5.5 Kollektivtransport – buss og tog 

Gjøvikbanen 
Det er jernbanestasjoner på Reinsvoll og Raufoss. Tall fra Jernbanedirektoratet viser 
at Reinsvoll stasjon har om lag 21 500 reisende pr år, mens Raufoss har om lag 
60 000 reisende. I 2017 var det om lag 4 200 personer som tok toget mellom 
Raufoss og Gjøvik, det betyr om lag 17-18 personer pr arbeidsdag (230 dager/år). 
 
Distansen Reinsvoll – Raufoss tar 4 minutter, mens det tar 15 minutter fra Reinsvoll 
til Gjøvik. Strekningen Gjøvik – Reinsvoll tar 10 minutter. Pr i dag koster togreisen fra 
Raufoss til Gjøvik 42 kr. 
 
Frekvensen på toget er annenhver time.  
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Gjøvikbanen er en enkeltsporet jernbanestrekning, med begrensede 
kryssingsmulighetr for lange godstog. For å bedre robustheten og kapasiteten, har 
Bane NOR derfor startet arbeid med flere kryssingsspor som kan ta lange tog. 
Jensrud x-spor er bygd (856m), det jobbes med kryssingsspor for Reinsvoll (220 m), 
Monsrud (740 m) og Nittedal (600m). I tillegg jobbes det med plattformforlengelse på 
Hakadal og Movatn for å kunne ta imot doble persontogsett på 220m. 
 
Når de lange kryssingssporene og stasjoner med lange plattformer er ferdig, vil det 
bli et stort løft for Gjøvikbanen. Da blir det flere kryssingsmuligheter både for godstog 
og persontog, og ruteplanen kan legge opp til timesavganger i stedet for hver annen 
time som i dag også for strekningen nord for Jaren. For Raufoss vil det da innebære 
at det vil bli mer trafikk for persontog. Godstogene bruker per i dag kun sændre del 
av Gjøvikbanen. En følge av økt persontogtrafikk (for eksempel som følge av 
timesavganger til Raufoss/Gjøvik) er behovet for økt hensetting (parkering for tog når 
de ikke er i bruk). Noe økt hensetting vil kunne skje ved Gjøvik stasjon men arealet 
her er begrenset og for lite ift behovet, så i disse dager jobber vi med et 
planleggingsprosjekt for ytterligere økt hensetting. Endelig avgjørelse hvor dette blir 
er per dato ikke avgjort. 
 
 
 

 
 
Generelt om jernbanesikkerhet: 
Ulykker knyttet til planoverganger og ulovlig ferdsel i og ved spor har forårsaket 
mange dødsfall i jernbanetrafikken i Norge. Ulovlig ferdsel kan bl.a. skyldes 
manglende kryssingsmulighet eller tilgang til sporet fra planovergang. I perioden 
2001-2013 var det 48 drepte på jernbanen i Norge. 33% av dødsulykkene skjedde på 
planoverganger, og 56% av dødsulykkene skyldtes personer som befant seg i eller 
ved spor. Sikring og nedleggelse av planoverganger, samt etablering av planskilte 
løsninger, er derfor et av de viktigste satsningsområdene for økt sikkerhet på 
jernbanen. Det er i henhold til jernbaneinfrastrukturforskriften § 3-6 ikke tillatt å 
etablere nye planoverganger. Tilsvarende regler finnes i museumsbaneforskriften § 
25 og i sidesporforskriften § 25. En forutsetning for at Bane NOR kan akseptere en 
arealplan som innebærer økt eller endret bruk av planovergang, er at 
sikkerhetsnivået knyttet til jernbanetrafikken opprettholdes eller bedres. Bane NOR 
forutsetter at konsekvenser av endret bruk av planovergangen drøftes i ROS-
analysen, herunder at det foreslås tiltak som er nødvendig for å forbedre sikkerheten. 
Nye utbyggingsområder som medfører økt behov for kryssing av jernbane, vil i 
mange tilfeller forutsette etablering av planskilt kryssing. Dersom det ikke foreligger 
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offentlige bevilgninger til etablering av planskilt kryssing og ny utbygging ikke kan 
bære kostnadene, vil planen ikke være realiserbar og området kan ikke anses 
modent for utbygging. Det er viktig at det etableres god(e) planskilt(e) 
kryssingsmulighet(er), både for myke trafikanter og for kjøretøy. For myke trafikanter 
er det viktig å etablere hensiktsmessige løsninger som ikke gir lange omveier. 
Planoverganger i bebygde strøk representerer også en støyulempe for naboer, da 
togfører er pålagt å fløyte om at det kommer et tog. For å redusere støyulempen om 
natten kan det påmonteres underskilt om at togfører ikke skal fløyte etter kl. 22, men 
dette øker samtidig risikoen for trafikanter som krysser planovergangen om natten. 
 
Risiko og uønskede hendelser for strekningen Eina – Gjøvik (fra Bane NOR sin 
strekningsanalyse):   

 
Tabell 1 (over): Sum risiko (PLL) for strekningen Eina – Gjøvik tilsier at det er primært 
ved planoverganger topphendelser skjer (rødt). Deretter er topphendelser for risiko 
forbundet med folk i spor/ulovlig ferdsel (lyse blått). Tabellen viser også registreringer 
med sammenstøt tog objekt (mellom blått) og avsporing (gult).  De to sistnevnte har 
imidlertid ikke skjedd på den delen av strekningen som omfatter Raufoss tettsted, jf 
tabell 2. under.  
 
 
 
Tabell 2: Sum risiko (PLL) for strekningen Eina – Gjøvik med posisjonering av 
registrerte hendelser basert på jernbanekilometer på Gjøvikbanen. For Raufoss 
tettsted, som ligger om lag fra km 110 – 113, viser grafen flest hendelser med risiko 
tilknyttet planoverganger (rødt) og noen tilfeller/hendelser med folk i spor/ulovlig 
ferdsel (lyse blått).  
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Tabell 3 (under): Uønskede hendelser med skade som følge registrert de siste 12 
mnd. (mai 2018 – mai 2019) for strekningen Eina – Gjøvik.   
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Lovlige kryssinger med jernbanen ved Raufoss tettsted:  
Det er tre planoverganger tilknyttet det offentlige vegnettet i Raufoss Alle tre er sikret 
med veibomanlegg.  

1. PLO1 ved Løvåsbakken ved Gjøvikbanens kilometer 111,53;  
2. PLO2 ved Korterudsvingen ved Gjøvikbanens kilometer 111,978; og  
3. PLO3 ved Fv 82/Østvollvegen ved Gjøvikbanens kilometer 112,12.  

 
PLO 3 ender imidlertid inn i et T-kryss med lysregulering der det kun er ca 30 m 
mellom veibomanlegget og krysset i Fv 110 (Storgata). Dette kan føre til at biler blir 
stående fast mellom bommene ved kødannelse/økt trafikkmengde og/eller ved at 
lange kjøretøy benytter planovergangen. Det er også en betydelig helling på veien på 
planovergangen, noe som kan være ekstra utfordrende vinterhalvåret. PLO 3 er 
plassert kun ca 100 m fra PLO 2.  
 
Det er også planovergang for gående/syklende (PLO Solhaug) i tilknytning til 
Furulybakken ved Gjøvikbanens kilometer 112,817. Denne er sikret med 
ganggrind/båsgrind.  
 
For øvrig er det også etablert tre planskilte kryssinger med jernbanen som er for 
både kjørende og gående/syklende i Raufoss tettsted. Disse er fra syd til nord:  

1. Bakkerudvegen 
2. Øverbyvegen 
3. Grøndalsvegen 

 
Bane NOR anbefaler primært at de tre planskilte kryssinger med jernbanen benyttes 
av kjøretøy slik at de tre øvrige planovergangene med sikringsanlegg/bomanlegg kan 
saneres helt eller delvis (dvs minimum kan saneres ift kjøretøy).  
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Kartutsnitt over Raufoss tettsted med lovlige kryssinger med jernbanen 
(planskilte/planfrie kryssinger med jernbanen, samt planoverganger med 
sikringsanlegg eller grind), samt registrerte UH med folk i spor (ulovlig ferdsel i/over 
spor): 
 
  



46 
 

Buss 
De mest brukte holdeplassene i Raufoss er (over 20 000 påstigninger / år): 

 Raufoss stasjon (195 000) 

 Raufoss sentrum (104 000) 

 Raufoss videregående skole (?) 

 Raufoss syd (43 300) 

 Raufoss nord (23 100) 
 
De bussreiser går mellom Raufoss og Gjøvik. Her er det timesavganger, samt «ikke 
stive, omtrentlige halvtimesavganger» i rush-tiden.  
 
Det er i tillegg flere busslinjer som trafikkerer Raufoss. Skoleskyss er en viktig del av 
busstilbudet i kommune og til/fra Raufoss. Lokalt på Raufoss er det en bestillingsrute, 
men denne har et begrenset tidsrom midt på dagen (kl.09.50 - 13.35, mandag til 
fredag). 
 
Det jobbes med å se på endringer av rutetilbudet. Det er gjort en utredning av 
Strategisk Ruteplan AS som viser at mindre endringer av eksisterende ruter, sterkere 
prioriteringer og samordning kan øke dekningsgraden en god del. Kommunen har 
spilt inn 10 forslag til tiltak til Oppland fylkeskommune som de mener vil styrke 
kollektivtilbudet:  

1) Busstilbudet Raufoss– Gjøvik gjøres til en integrert del av bybusstilbudet i Gjøvikområdet; 
markedsmessig, når det gjelder tilbudsstandard, informasjon og takstnivå.  

2) Strekningen Raufoss – Gjøvik prioriteres med halvtimesrute hele dagen. Trase via Hunndalen – 
NTNU evalueres fortløpende mht. fremkommelighet. Kollektivfelt Energihuset – Kallerud burde 
egentlig være en integrert del av prosjektet.  

3) I rushtidene styrkes frekvensen til kvartersrute evt. 10 - miutters rute, ved å justere noen 
skoleruter, samt konsentrere linje 300 til å betjene strekningen Raufoss – Gjøvik i tråd med 
etterspørselen. Flere avganger innføres på kveldstid og i helgene (timesrute hele dagen). 
Dragerlia etableres som ny endeholdeplass.  

4) Vestre Toten gjøres til testkommune i Oppland for anropsbasert buss, basert på «Hent - meg - 
konsept» e.l.  

5) Østre Toten og Vestre Toten knyttes fortsatt sammen med buss minimum hver time. Tras é via 
Reinsvoll.  

6) Samordning av billettsystem mot tog for mer sømløse reiser, og månedskort som kan benyttes 
både på buss og tog.  

7) Tilrettelegge for at kollektivtrafikken skal lykkes, ved å gjennomføre en kollektivtrafikkvennlig 
arealbruksutvikling, og prioritere gode løsninger for kollektivtrafikken.  

8) Etablere ny endeholdeplass i Dragerlia. Utrede løsning for holdeplasser ved ny gangbru over 
Hunnselva/ løsning skolene.  

9) Oppgradering av holdeplasser ut fra en prioriteringsliste der de mest benyttede holdeplassene 
tas først. I praksis peker det på at seks holdeplasser i Raufoss sentrum tas først. Lehus og 
sanntidsinformasjon som et minimum.  

10) Holdningsskapende arbeid mot ansatte i industriparken. 

 
Det vil bli jobbet videre med disse tiltakene for å øke busstilbudet for Raufoss. 
 

5.6 Parkering 

Tilgang til parkering er i stor grad med på å påvirke transportmiddelvalget på 
arbeidsreisen. Har man mulighet til å sette fra seg bilen, er det mye større 
sannsynlighet for at man velger bil framfor andre transportmidler. 86 % av de 
yrkesaktive i Mjøsbyen har tilgang til gratis p-plass hos arbeidsgiver, og 3 % oppgir at 
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de må betale for å parkere hos arbeidsgiver.  Hvor arbeidsplassen er lokalisert har 
stor betydning (Kunnskapsgrunnlag, ATS Mjøsbyen, 2018). 
 
Parkeringsplasser i Raufoss  
- offentlige eller delvis offentlige, i tillegg kommer en del private  

    

 

       

Kortos 380 
  Amfi 450 
  Brubakken  45 
  Rådhuset 70 
  Provianten  20 
  Torget v/kirkekontoret 70 
  NAV 80 
  Kirka  15 
  Jernbanen 40 
  

    sum 1170 
  

       

 
 
 
 

Kortos 

Amfi 

Brubakken 
Rådhuset 

Proviante
n 

Torget 

NAV 

Kirka 

Jernbanen 



48 
 

Sykkelparkering  

 

 
 
 

5.7 Trafikkforurensning  

På grunn av mye trafikk gjennom Storgata er det her en oppfatning av at det er mye 
forurensning, støy og støv. Mange områder har målinger av partikler langs mye 
trafikerte veger, og Storgata på Raufoss burde kanskje hatt en slik måler så en kunne 
ha samlet inn data om temaet.  
 
Mye trafikk kombinert med høy fart og samtidig stor andel store kjøretøy gjør 
situasjonen i Raufoss spesiell.  
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En reisevaneundersøkelse der en ser på fordeling mellom store og små kjøretøy vil 
kunne avdekke hvilke typer tiltak som kan settes i verk for å kunne påvirke 
reisemiddelvalg.   
 

5.8 Trafikksikkerhet 

Det er registrert 15 ulykker i 2012 og 10 i 2016. Ulykkestallet er dermed nesten 
halvert siden 2008 da vi hadde 19 ulykker. Antallet drepte/skadde har også gått ned i 
perioden fra 19 i 2012 til 13 i 2016. Antallet drepte/hardt skadde er redusert til ca 1/3 
siden 2008 med 37 drepte/skadde. 
 

  
Temaplan trafikksikkerhet 2018-2021 

 

 
Kryssulykker er den mest vanlige ulykkestypen i Vestre Toten kommune. 
Kryssulykker skyldes relativt ofte brudd på vikeplikt eller stopplikt. Uoppmersomhet, 
distraksjon, feilvurdering av avstand og fart er oppgitt som mulige årsaker til disse 
ulykkene. Utforskjøringsulykker er også høyt representert og har nesten like mange 
drepte/skadde. En utforkjøringsulykke er en typisk sommerulykke (mai-september), 
og skyldes ofte høy fart. 
 
Det skjer flest ulykker i Vestre Toten kommune på RV4 og FV110, som er de mest 
trafikkerte vegstrekningene i kommunen.  
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Kilde: Statens vegvesen 

 
Oversikt over registrerte ulykker. Data finnes på www.vegkart.no  
 

Storgata på Raufoss er pekt 
på som utsatt ulykkesstrekning 
der det er skjedd 4 eller flere 
politirapporterte 
personskaldeulykker innenfor 
en strekning på 100 m i 
perioden 2012-2016. 

http://www.vegkart.no/
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Vestre Toten kommune er med i godkjenningsordningen «trafikksikker kommune».  
 

 

 

Trafikksikkerhetsplan 2018-21 
Vestre Toten kommune har et Trafikksikkerhetsforum som består av representanter 
for teknisk drift, planavdelingen, skole, barnehage, kultur (idrett og fritid), barnas 
talsperson, folkehelse, politi og politikere fra begge utvalg. Mandatet til 
Trafikksikkerhetsforumet i planperioden er:  

 Følge opp trafikksikkerhetsplanen, og etterspørre resultater.  

 Videreutvikle, revidere planen, og lage handlingsplan.  

 Jobbe for at Vestre Toten kommune blir re-godkjent som trafikksikker 
kommune fra 2019.  

 Behandle trafikksikkerhetsspørsmål og saker av prinsipiell karakter.  

 Fremme saker til politisk behandling ved behov.  

 Å avholde minst 4 møter i året etter at kvartalsrapport for økonomi og aktivitet 
og årsrapport er levert for å følge opp det kontinuerlige 
trafikksikkerhetsarbeidet.  

 
Visjon  
Å bygge en kultur der det er attraktivt og naturlig å gå og sykle i kommunen. 
 
Hovedmål  
Trygge, sikre og attraktive skoleveger i 2 km radius rundt skoler. 
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Trafikksikkerhetsplanen har listet opp tiltak som skal igangsettes i planperioden og 
flere av disse er på Raufoss og det er overlappende interesser mot ATP-prosjektet.  
 
.  

5.9 Kommunedelplan Veg 

Vestre Toten kommune har startet arbeid med en ny kommunedelplan for veg. Fra 
planprogrammet:  
 

Planarbeidet skal:  

 Følge opp nasjonale og regionale føringer og overordna mål og strategier i 
kommuneplanen.  

 Ende opp i en helhetlig og overordnet plan som skal brukes som 
styringsverktøy for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunale 
trafikkområder i Vestre Toten kommune.  

 Angi prioriteringer og tiltak for en bærekraftig og fremtidsrettet utvikling.  

 Ta opp i seg satsingsområder som krever endring i fokus – mer miljøvennlig 
transport og et tydeligere folkehelseperspektiv.  

 Samordne relevante temaplaner/prosjekter og fungere som en overbygning 
mellom fokusområdene for å se virkemidlene i sammenheng  

 

Gjennomgang av nasjonale, regionale og lokale planer, utfordringer og potensiale 
peker spesielt på tre områder som vil ha stekt fokus i planarbeidet  

 Bærekraftig forvaltning av vegkapitalen  

 Tilrettelegge for gående og syklende  

 Tettstedsutvikling  
 

Arbeidet skal ferdigstilles i løpet av høsten 2019.  Dette henger veldig tett sammen 
med ATP.  

 

5.10 Sentrale spørsmål til Raufoss 2040 

 Hvordan utløse potensiale som ligger i å øke andelen som går og sykler på de 
daglige reisene på Raufoss?  

 Hva betyr nasjonale mål om økt sykkel og gange for Raufoss (Vestre Toten)? 
Hva er realistisk målsetting for reisemiddelfordelingen? 

 Hvilken parkeringsstrategi vil bidra til å styrke sentrum og oppnå ønsket 
reisemiddelfordeling? 

 Finnes det konfliktpunkter mellom ulike trafikanter? Evt hvor?  

 Hvordan skal vi sikre at ting henger sammen? F.eks sykkelplan og ATP, 
kommunedelplan veg og ATP? Skal ATP Raufoss koples mot ATP Gjøvik – 
særlig med tanke på kollektiv? 

 Trafikkstøy og forurensing på grunn av trafikk er et område det ofte pekes på i 
Raufoss som en begrensende faktor. Hvordan kan vi få mer fakta om temaet 
for seinere å kunne foreslå tiltak?  
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Utredningsbehov 
Det er behov for en gjennomgang av holdeplassstrukturen, mer kunnskap om 
reisemønsteret i og gjennom tettstedet og en vurdering av hvordan en bedre kan se 
arealbruk og transport i sammenheng mot 2040, herunder fortetting og 
parkeringsnormer. Forurensing og støy som følge av trafikk.  
 
 

6 Innspill på verksted og åpne møter 
Innledningsvis i arbeidet med en areal- og transportstrategi for Raufoss har det vært 
gjennomført åpne møter og workshops. Målet har vært informasjon, faglig påfyll og 
en felles forståelse av hva som er utfordringene på Raufoss knyttet til arealbruk og 
transport.  
 
Frokostmøte tirsdag 15. mai 218 
Frokostmøte ble gjennomført 15. mai 2018 og hadde om lag 40 deltakere.  
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Innlegg fra Ringerike næringsforening fortalte oss om hvordan næringslivet hadde 
satt seg i førersetet for å få til et mer levende Hønefoss. Pekte på viktige ting som 
samarbeid og utarbeidelse av faktagrunnlag for å lykkes. Arealbruk og 
transportplanlegging må ses i sammenheng! 
 

du veit du ær fra Raufoss 

når: 
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 Ideer til samarbeidet! 
 
Verksted 1 26. november 2018 
Verkstedet med fokus på statusbeskrivelse og utfordringer samlet ca 25 personer.  
 
På utfordringen med å beskrive Raufoss med et ord svarte forsamlingen:  
- Godt miljø (ålreit sted å bo) - Attraktivt bosted  

- Trivsel - Trivelig  

- Forstad  

- Næringsliv - Industrihovedstad - Industriby - Næringshovedstad - 
Teknologihovedstad - Innlandets industrihovedstad  

- Stort potensiale! - Forventning - «stor» mulighet - Opprusting - Større - Gjøre oss 
interessante for omverdenen  

- Grønn by - Mindre kjøring  

- Sentrumsliv - Stedsutvikling - Utvikling - Byutvikling - Byliv - Aktivitet  

 

I gruppearbeid var det forkus på:  

 Helhetlig planlegging  

 Kartlegging og utvikling av møteplasser  

 Transport intern i Raufoss, men og til andre steder 

 Utfordringer i forhold til å utvikle kollektivtilbudet 

 Fortettingspotensialet – hva er det?  

 Tilrettelegging for gående og syklende  

 Samarbeid næringslivsaktører i mellom  

 Virkninger på omlandet av at tettstedet vokser  
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Oppsumert mente møtedeltakerne at vi trenger mer kunnskap om:  
- Reisevaner  
- Parkering  
- Kollektiv  
- Fortetting  
- Kartlegging av møteplasser  
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7. Utfordringer og utredningsbehov 
 
Raufoss har flere utfordringer som er kommet frem etter gjennomgang av pågående 
prosjekter, planer og dokumenter, samt medvirkning i åpne møter.  

Rv 4 er en viktig nasjonal hovedveg og Raufoss har flere viktige fylkesveger. Det er 
stor trafikk i sentrum med en høy andel godstransport, andelen gående og syklende 
anslås som lav og kollektivtilbudet vurderes til å ha forbedrignspotensiale. Sentrum 
har fortettingspotensiale og det er et mål om et triveligere og mer levende sentrum. 
Samtidig pågår det flere prosesser og planer som vil påvirke Raufoss i større eller 
mindre grad.  

Hvordan skal en møte utfordringene og koordinere prosessene? 

Det er behov for å gjennomføre noe analyse og utredningsarbeid inn i arbeidet med 
ATP Raufoss. Det er viktig å se dette i sammenheng med andre pågående planer og 
utredninger, for eksempel Raufoss næringspark og kollektivplan for Oppland fk. 
 
Tema med videre utredningsbehov: 
 
Trafikk og transport 

1. Hva er reisemønsteret fra/til/på Raufoss? Hvordan er reisemiddelfordelingen 
lokalt? Hvor kommer trafikken på vegnettet i Raufoss sentrum fra, hvor skal 
den hen og hvor stor er den? (her må tunge og lette kjøretøy skilles)  

2. Hvor mange går og sykler?  

 Hva betyr nasjonale mål om økt sykkel og gange for Raufoss (Vestre Toten)? 
Hva er realistisk målsetting for reisemiddelfordelingen? 

 Gå-strategi 

 Hvordan kan parkering brukes som virkemiddel for å oppnå ønsket arealbruk 
og reisemiddelfordeling, samtidig som tilgjengeligheten opprettholdes? 

 Kollektivtransport  

 Hvordan vil netthandel påvirke arealbruk og reisevaner? 

 Logistikk og trafikkstrømmer  

 Forurensning  

 Hvilken utvikling kan forventes for trafikksituasjonen i Raufoss i 2040, gitt 
fremtidig arealbruk i 

 
Arealbruk 

 Hva er fortettingspotensialet på Raufoss? Hvordan fortette med kvalitet? 
Hvordan kan Raufoss vokse innover og fortettes? Hvilken arealbruk bør vi 
velge og hvilke funksjoner bør ligge hvor for å sikre et attraktivt og levende 
sentrum der flere velger å gå, sykle eller reise kollektivt? ( 

 Møteplasser – kartlegging  

 Kriminalitetsforebygging  

 Lokalisering av virksomheter? 
 

 Hvordan kople pågående prosesser og planarbeid sammen på en 
hensiktsmessig måte, slik at gevinster kan hentes ut, uten at prosesser 
forsinkes? 
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8 Relevante planer og dokumenter  
8.1 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) 
Strategi for folkehelsearbeid i Vestre Toten kommune 
Handlingsplan for folkehelse 2017-2020 
 
8.2 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 
 
8.3 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)  
 
8.4 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  
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Kilder:  
 
Folkehelseinstituttet https://www.fhi.no/hn/helse/ 
 
Statistisk sentralbyrå www.ssb.no  
 
Statens vegvesen www.vegvesen.no  
Vegkart.no 
 
Oppland fylkeskommune www.oppland.no   
 
Vestre Toten kommune www.vestre-toten.kommune.no  
 
Strategisk ruteplan http://strategisk-ruteplan.no/ 
 

(www.sykledit.no) 
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