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Sammendrag 

Vestre Toten kommune har ønsket bistand til vurdering av revidert planforslag for Raufoss 

industripark datert oktober 2021, med vekt på tema støy, overvann, innsigelser knyttet til 

trafikkforhold, samt planbestemmelsenes brukbarhet i byggesaksbehandling.  

PPllaannbbeesstteemmmmeellsseennee  

Generelt er det foreslått omfattende bestemmelser til planforslaget. Bestemmelsene synes 

å bære preg av at det har vært arbeidet med planforslaget over lang tid og at tema har 

blitt utdypet og lagt til undervegs. Dette gir seg utslag i at bestemmelser om et tema står 

flere steder og det blir behov for kryss-henvisninger,  

Henvisning til lover, forskrifter og saksbehandling som følger av annet lovverk, kan flyttes 

til planbeskrivelsen.  

Det hadde vært en fordel om begrunnelsen for valg av arealbruksformål, hensynssoner og 

bestemmelser var fyldigere omtalt i planbeskrivelsen. Uten en slik begrunnelse vil det bli 

mer krevende å bruke bestemmelsene, for eksempel ved behov for å tolke dem.  

En del formuleringer i bestemmelsene har sikkert gode intensjoner, men er vanskelig å 

håndheve. Det er foreslått noen endringer i formuleringene i bestemmelsene for å 

klargjøre innholdet. Forslag til ny tekst er markert med rødt i vedlegg 1.  

SSttøøyy  

Fagnotater om industristøy og vegtrafikkstøy for Raufoss industripark er gjennomgått for å 

vurdere faglig kvalitet. Planbeskrivelse og planbestemmelser er vurdert for å se om støy er 

tilfredsstillende ivaretatt. 

Støysituasjonen for industriparken er omfattende og kompleks, med svært mange 

støykilder. Det er gjort en grundig og god jobb for å kartlegge alle de aktuelle 

støykildene. Det kunne vært lagt inn mer utdypende informasjon i fagnotatet for 

industristøy for å tydeliggjøre hvorfor de angitte grenseverdiene er gjeldende for planen. 

De foreslåtte reguleringsbestemmelsene kunne vært mer tydelige, da de kan tolkes i ulike 

retninger. Intensjonen bak bestemmelsene er god. 
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OOvveerrvvaannnn  

Notat for VA for Raufoss Industripark er gjennomgått for å se på faglig kvalitet om 

overvann, og om planbestemmelser har ivaretatt krav til overvannshåndtering på en 

tilfredsstillende måte. 

Det er gjort et omfattende arbeid med utarbeidelse av VA-notat, og det er vist mange 

gode eksempler på god overvannshåndtering. Det savnes imidlertid klarere krav og 

føringer i notatet og planbestemmelsene. Der hvor planbestemmelsene henviser til 

notatet for krav/føringer, er notatet ikke tydelig nok.  

TTrraaffiikkkk  

Etter offentlig ettersyn kom det inn innsigelser fra tre offentlige instanser, hvorav to av 

innsigelsene går på trafikk og trafikale forhold, Innlandet fylkeskommune og Statens 

vegvesen. Det er sett på hvordan innsigelser og innspill i forhold trafikk til er tatt hensyn til 

etter høring fram reviderte plandokumenter datert oktober 2021. Innsigelsene har vært 

gjenstand for tre forhandlingsmøter med regionale myndigheter i perioden 

august ─ desember 2020. I tillegg har det vært tett dialog med kommunens planavdeling, 

som igjen har involvert byggesaksavdelingen. 

Med de endringer som er foreslått i reguleringsbestemmelser fra juni 2021 vil 

innsigelsene med hensyn på trafikk og trafikale forhold kunne frafalles.  

I forbindelse med planarbeidet har Sweco utarbeidet et notat «Raufoss industripark - 

trafikale vurderinger», revisjon 09.08.2019. Dette fagnotatet omfatter blant annet 

kapasitetsberegninger av flere kryss i forhold til prognoser for framtidig trafikk. Notatet 

kommer fram til 10 tiltak som har til hensikt å bidra til å øke andelen som går, sykler eller 

reiser kollektivt, oppnå bedre trafikksikkerhet og redusere tungtrafikken gjennom Raufoss 

sentrum. Alle disse tiltakene er hensyntatt i planbeskrivelse og bestemmelsene fra oktober 

2021. 
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1 Bakgrunn for oppdraget 

Vestre Toten kommune har ønsket bistand til vurdering av revidert planforslag for Raufoss 

industripark, med fokus på tema støy, overvann, innsigelser knyttet til trafikkforhold og 

planbestemmelsenes brukbarhet i byggesaksbehandling.  

Områdereguleringen for Raufoss industripark dekker et areal på over 3500 dekar vest for 

Hunnselva ved Raufoss. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for videre utvikling 

av industri og næringsvirksomheten i Rausfoss industripark. Det er om lag 2500 

arbeidsplasser i industriparken i dag. Et hovedgrep i planforslaget er å «speile» 

eksisterende industribebyggelse mot nord med cirka 250 dekar nye byggeområder. Dette 

skal bidra også bidra til å flytte noe trafikk ut av Raufoss sentrum.  

Planarbeidet har pågått over flere år. Tiltakshaver ønsker at planen rommer fleksibilitet for 

å kunne håndtere ønsker om videre utvikling raskt, og uten utarbeiding av 

detaljregulering.  Dette er noe av bakgrunnen for at planbestemmelsene er omfattende 

og har lange lister med dokumentasjons- og utredningskrav knyttet til 

byggesaksbehandling.  

Kommunen ønsker disse spørsmålene belyst for over nevnte tema: 

• Er utredningene dekkende? 

• Er konklusjonen fra utredningene ivaretatt i planbeskrivelse/ KU? 

• Sikrer kart og bestemmelser at tiltak blir krevd/ gjennomført?  

• Er det uklarheter som kan bli vanskelig for byggesak å ta stilling til? 

• Er innspill/ innsigelser fra overordnede myndigheter svart ut? (gjelder tema trafikk) 

Disse spørsmålsstillingene er vurdert med utgangspunkt i planforslaget fra oktober 2021 

og etter dialog med kommunen. Det har vært gjennomført møter for hvert av de fire 

temaene med representanter for Vestre Toten kommune.   
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2 Planbestemmelser 

2.1. Generelle kommentarer 

Vi har først og fremst vurdert planbestemmelsene ut fra hvordan og hvorvidt de kan følges 

opp i praksis i byggesaksbehandling. Dernest vi vurdert de faglige kravene og føringene i 

planen, ut fra dagens standard og praksis. 

Delområdene innenfor hvert arealbruksformål er nummerert fortløpende, hver for seg. 

Dette er strengt tatt bare nødvendig dersom hvert delområde skal ha en spesifikk 

bestemmelse. Vi foreslår å redigere kart og bestemmelser etter et slikt prinsipp. Hvis 

kommunen vurderer at plankart og planbestemmelser er lettest tilgjengelig med en 

fortløpende feltnummerering, er det også greit. 

Det er foreslått noen endringer i formuleringene i bestemmelsene for å klargjøre 

innholdet. Forslag til ny tekst er markert med rødt i vedlegg 1.  

En del formuleringer i bestemmelsene har sikkert gode intensjoner, men er vanskelig å 

håndheve. Eksempel:  

• ny bebyggelse skal «tilpasses eksisterende bebyggelse og struktur i form, 

utseende, materialvalg og farge» 

• «fasadematerialene skal være av god kvalitet» 

• «fasademateriale være av høy kvalitet» 

• «tilfredsstillende atkomst til alle bygninger» 

• MOP «skal følges og gjelder i den grad områdereguleringsplanen ikke stiller mer 

konkrete og strengere krav til oppfølging av miljø» 

 

Dette er eksempler på formuleringer som enten må konkretiseres til «skal-krav», eller 

omtales som premiss i planbeskrivelsen.  

Henvisning til lover, forskrifter og retningslinjer, og bestemmelser om krav til 

saksbehandling og tillatelser som følger av annet lovverk, kan flyttes til planbeskrivelsen. 

Lover og forskrifter gjelder uavhengig av omtale i planbestemmelsene, og er kanskje tatt 

med mest for å minne om at de finnes og må følges?  
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Vi kan ikke se at planbestemmelsene er omtalt i eget kapittel i planbeskrivelsen, men det 

er referert noe til bestemmelsene under beskrivelse av arealformålene i kapittel 

4.3 Plankart. Det hadde vært en fordel om planbeskrivelsen var mer knyttet til 

bestemmelsene for å forstå hva som er intensjonen bak bestemmelsen, og for å kunne 

tolke dem riktig. Det samme kan sies om arealbruksformål og hensynssoner som er brukt. 

Begrunnelsen for de valgene som er gjort bør kunne leses ut av planbeskrivelsen. Uten en 

slik begrunnelse vil det bli mer krevende å bruke bestemmelsene, for eksempel ved 

behov for å tolke dem. Planarbeidet har pågått over mange år, og har en lang liste med 

grunnlagsdokument og utredninger. Det er tidkrevende å slå opp i alle disse for å finne 

informasjon om bakgrunnen for bestemmelser, arealformål og avgrensinger.   

2.2. Kommentar og forslag til endring i bestemmelser  

Disse kommentarene må leses samme ved vedlegg 1, som har forslag til reviderte 

bestemmelser i sin helhet.  Vedlegg 2 viser en versjon av bestemmelsene med alle 

foreslåtte endringer innarbeidet.  

§§  11  PPllaanneennss  ffoorrmmååll  

Kommentar: suppleringer er foreslått i beskrivelsen for å få med noen flere viktige formål 

innenfor planområdet.  

§§  22  AAvvggrreennssiinngg  

Kommentar: Henvisning til plankartet kan tas ut, plankartet viser avgrensingen jf.  nasjonal 

standard for reguleringsplanbestemmelser.  

At planen erstatter og opphever en tidligere plan, dette kan omtales i planbeskrivelsen i 

stedet for her.  

§§  33  AArreeaallffoorrmmååll  oogg  hheennssyynnssssoonneerr  

Kommentar: Denne opplistingen kan tas ut, arealformålene listes senere i bestemmelsene 

og vises på plankartet og er omtalt i planbeskrivelsen.  

§§  44  FFeelllleessbbeesstteemmmmeellsseerr  

Kommentar:  

4.1-4.4 plankrav til byggeområder er ikke fellesbestemmelser. Det foreslås en deling ved 

at disse bestemmelsene med plankrav samles under et eget nummer og plassering etter 
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fellesbestemmelser, i samsvar med nasjonal mal for reguleringsplanbestemmelser. Denne 

flyttingen fører til nye undernummer i revidert versjon av bestemmelser. 

Se ellers kommentarer til innholdet i bestemmelsene 4.1- 4-4 under tema trafikk.  

44..55  KKrraavv  ttiill  ssiittuuaassjjoonnssppllaann kan vurderes slått sammen med 4.8 Utomhusplan  

44..66  RReekkkkeefføøllggeekkrraavv  vveedd  bbyyggggeettiillllaatteellssee  oogg  44..77..  RReekkkkeefføøllggeekkrraavv  fføørr  ffeerrddiiggaatttteesstt//mmiiddlleerrttiiddiigg  

bbrruukkssttiillllaatteellssee.. Kravene i denne bestemmelsen er ikke rekkefølgekrav i lovens forstand.  Et 

rekkefølgekrav er at utbygging skal skje i en bestemt rekkefølge, eller at utbygging ikke 

kan skje med mindre visse tiltak er oppfylt forut for utbyggingen. 

Bestemmelsene omhandler krav til dokumentasjon ved byggesøknad/ før ferdigattest. 

Mange av kravene følger uansett av krav i forskrift ( jf. SAK 10 kap 5 Søknad og 

dokumentasjon). Merk også at SAK 10, kap. 5, stiller noen krav i til dokumentasjon som 

ikke er omtalt i planbestemmelsenes punkt 4.6, slik at denne bestemmelsen ikke kan 

brukes alene eller til erstatning for byggesaksforskriften ved behandling av byggesaker.  

Under er det gitt en oversikt over hvilke punkter i 4.6 som er dekket av krav i SAK og ev. 

andre planbestemmelser. Det foreslås at 4.6 endres til en liste med spesielle 

dokumentasjonskrav – utover krav i SAK. Se tabellen under og i vedlegg 1 og 2.  

44..66  RReekkkkeefføøllggeekkrraavv  vveedd  bbyyggggeettiillllaatteellssee    BByyggggeessaakkssffoorrsskkrriifftteenn  ((SSAAKK))    

KKaappiitttteell  55  SSøøkknnaadd  oogg  ddookkuummeennttaassjjoonn  

1. Sammen med byggesøknad skal det 

vedlegges ei sjekkliste med en 

redegjørelse for hvordan alle aktuelle 

reguleringsbestemmelser i den aktuelle 

byggesaken er i varetatt. 

For at Innlandet fylkeskommunes 

samferdselsavdeling (som vegeier) skal 

kunne sikre sine interesser, skal som et 

minimum fremtidige byggesaker som 

genererer økt trafikk, oversendes 

fylkeskommunen for uttalelse. 

 

§5.4 punkt e) forhold til plangrunnlaget og 
plan- og bygningsloven § 1-8 , k) 
eventuelle behov og grunnlag for 
dispensasjon og o) forholdet til andre 
myndigheter 
 

Avsnitt 2 er resultat av innsigelsesprosess 

og ikke direkte dekket av krav i SAK.   

 

 

PPuunnkktteett  ffoorreessllååss  oopppprreetttthhoollddtt  ffor å gi en 

ekstra sikkerhet for kommunen om at alle 

planens bestemmelser vurderes og 

dokumenteres som grunnlag for 

byggesaksbehandling og at innsigelsen er 

avklart.  

https://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/%C2%A71-8
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2. Før det kan gis byggetillatelse til bygge- 

og anleggstiltak skal det foreligge 

godkjent utomhusplan i samsvar med krav 

til innhold gitt i § 4.8. 

§5.4 punkt m) tegninger og målsatt 
situasjonsplan, men ikke krav om 

utomhusplan.  

PPuunnkktteett  ffoorreessllååss  oopppprreetttthhoollddtt  

 

3. Før det kan gis byggetillatelse for 

søknadspliktige tiltak som kan føre til 

støybelastning over de anbefalte 

grenseverdiene i §4.12 satt i de til enhver 

tid gjeldende støyforskrifter/retningslinjer, 

skal det foreligge en støyfaglig utredning 

som inkluderer eventuelle nødvendige 

avbøtende tiltak 

 I veiledningen til 5.4 punkt g) tiltakets 
sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe 
som følge av natur- eller miljøforhold og 
behov for eventuelle sikringstiltak 
Heter det; Når det gjelder miljøforhold, vil 
det kunne være nødvendig å dokumentere 
løsningene i forhold til luft- og 
støyforurensing fra trafikk, industri, m.m. 
Krav om støyfaglig utredning kan dermed 

sies å være dekket i SAK og er dekket av 

bestemmelse 4.12. FFoorreessllååss  ssttrrøøkkeett  

 

 

4. Før det kan gis byggetillatelse til bygge- 

og anleggstiltak innenfor byggeområder 

som direkte berøres av hensynssone H390 

(Annen fare, forurenset grunn) skal det 

dokumenteres at bygg og anlegg er i 

samsvar med krav stilt i § 10.6. 

5.4 punkt g) tiltakets sikkerhet mot fare 
eller vesentlig ulempe som følge av natur- 
eller miljøforhold og behov for eventuelle 
sikringstiltak.   
I tillegg følger det av hensynssonen med 

bestemmelse.  PPuunnkktteett  ffoorreessllååss  ssttrrøøkkeett..  

5. Før det kan gis byggetillatelse til bygge- 

og anleggstiltak på nye byggeområder 

BI17, BI18, BI20, BI22, BI23, BI24 og BI25, 

SAA1 og SAA2 skal det utføres 

geotekniske grunnundersøkelser for å 

avklare egnethet for utbygging, 

infiltrasjonskapasitet, grunnforurensing, 

områdestabilitet og fare for skred/ 

utglidning innenfor hele byggeområdet. 

5.4 punkt g) tiltakets sikkerhet mot fare 
eller vesentlig ulempe som følge av natur- 
eller miljøforhold og behov for eventuelle 
sikringstiltak 
 

Også punkt j) atkomst, vannforsyning, 
avløp, avledning av overvann og 
fjernvarmetilknytning er relevant og 

bakgrunn for forslag om å ta inn 

undersøkelser av infiltrasjonskapasitet som 

del av grunnundersøkelsene.   
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Det er imidlertid viktig at dette gjøres på 

ramme-nivå, og ppuunnkktteett  ffoorreessllååss  

oopppprreetttthhoollddtt  mmeedd  pprreessiisseerriinngg  aavv  aatt  ddeettttee  

kkrraavveess  ssoomm  ggrruunnnnllaagg  ffoorr  rraammmmeessøøkknnaadd..     

 

6. Før det kan gis byggetillatelse til bygge 

og anleggstiltak på nye byggeområder 

BI17, BI18, BI20, BI22, BI23, BI24 og BI25, 

SAA1, SAA2, SPP1 og SPP2 skal det 

utarbeides detaljert plan for VA og/eller 

overvann (…) 

§5.4 punkt j) atkomst, vannforsyning, 
avløp, avledning av overvann og 
fjernvarmetilknytning 
 

Punkt i) er også delvis relevant i denne 

sammenheng; minste avstand til annen 
bebyggelse, kraftlinjer, vegmidte, vann- og 
avløpsledninger  
 

Det er imidlertid viktig at dette gjøres på 

ramme-nivå, og ppuunnkktteett  ffoorreessllååss  

oopppprreetttthhoollddtt  med presisering av at dette 

kreves som grunnlag for rammesøknad og 

tillegg ifht overvann ( jf. Kommentar i 

kapittel 3). 

 

7. Før det kan gis byggetillatelse til 

fremtidige industrianlegg i 

byggeområdene BI10, BI11, BI12, BI13, 

BI17, BI18, BI20, BI22, BI23, BI24, BI25, 

BI26, SAA1 og SAA2 skal fare for brann/ 

eksplosjon, utslipp og annen forurensning 

vurderes, og det skal dokumenteres at 

tilfredsstillende sikkerhet mot fare kan 

oppnås. En beskrivelse av eventuelle, 

nødvendige tiltak skal vedlegges 

byggesøknaden. 

 

§5.4 punkt g) tiltakets sikkerhet mot fare 
eller vesentlig ulempe som følge av natur- 
eller miljøforhold og behov for eventuelle 
sikringstiltak 

 
Generelt sett dekket av krav i SAK, men 

siden bestemmelsen lister noen angitte 

byggeområder ffoorreessllååss  ddeenn  oopppprreetttthhoollddtt,, 

med noen tekstlige justeringer.  

 
 

8. Før det kan gis byggetillatelse til bygge- 

og anleggstiltak innenfor byggeområder 

som direkte berøres av hensynssone H320 

5.4 punkt g) tiltakets sikkerhet mot fare 
eller vesentlig ulempe som følge av natur- 
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(flom) skal det dokumenteres at bygg og 

anlegg er i samsvar med krav stilt i § 10.3. 

eller miljøforhold og behov for eventuelle 
sikringstiltak 

 
I tillegg følger det av hensynssonen med 

bestemmelse.  PPuunnkktteett  ffoorreessllååss  ssttrrøøkkeett.. 
 

9. Før det kan gis byggetillatelse innenfor 

hensynssone H570_1-H570_28 (bevaring 

av kulturmiljø), skal det være redegjort for 

hvordan § 10.8 er ivaretatt. 

Bevaring kulturmiljø ikke nevnt, men 

dersom det kreves tillatelse fra annen 

myndighet er forholdet dekket av punkt o) 

forholdt til andre myndigheter.  
Det følger av hensynssonen med 

bestemmelse at kulturmiljøhensyns skal 

vurderes ved tiltak innenfor disse sonene.  

PPuunnkktteett  ffoorreessllååss  ssttrrøøkkeett.. 
 

10. Før det kan gis byggetillatelse til 

bygge- og anleggstiltak på nye 

byggeområder BI17, BI18, BI20, BI22, BI23, 

BI24 og BI25, SAA1 og SAA2, samt 

innenfor eksisterende byggeområder BK1, 

BK2 og BK3, skal det ved etablering av ny 

virksomhet, med mer enn 50 

arbeidsplasser (heltid), utarbeides 

mobilitetsplan for denne virksomheten.  

I veiledningen til 5.4 punkt g) tiltakets 
sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe 
som følge av natur- eller miljøforhold og 
behov for eventuelle sikringstiltak 
Heter det; Når det gjelder miljøforhold, vil 
det kunne være nødvendig å dokumentere 
løsningene i forhold til luft- og 
støyforurensing fra trafikk, industri, m.m. 
Her nevnes trafikk, men krav til 

mobilitetsplan er ikke dekket. PPuunnkktteett  

ffoorreessllååss  oopppprreetttthhoollddtt,, men omskrevet jf. 

Kommentar i kapittel 5. 

11. Før det kan gis byggetillatelser 

innenfor område BI15 skal det være 

dokumentert at sikkerhetssone for 

gasstanker ikke kommer i konflikt med den 

tilgrensende gang- og sykkelvegen. 

Generelt er sikkerhet dekket av 5.4 punkt 

g) tiltakets sikkerhet mot fare eller 
vesentlig ulempe som følge av natur- eller 
miljøforhold og behov for eventuelle 
sikringstiltak.  
 
Betydningen av pkt 11 er uklar.  

Her er det uklart hvor dette er, hvilken 
gang – og sykkelveg og gasstank det 
dreier seg om og sammenhengen til BI15. 
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Dette må klargjøres. Dør vurderes 
hensynssone rundt aktuell gasstank i 
plankartet i stedet.  Siden intensjonen er 
uklar er det ikke mulig å foreslå en 
alternativ formulering.  
OOpppprreetttthhoollddeess  inntil videre på grunn av 

uklar intensjon/motiv.  

 
 

12. Parkeringsløsning hjemlet i § 4.15 skal 

være godkjent før byggetillatelse kan gis. 

§5.4 pkt d) tiltakets størrelse og grad av 
utnytting. Parkering inngår i beregning av 

grad av utnytting på byggeområdet og er 

slik sett dekket av krav i SAK, men siden 

det her er delt parkeringsløsning innenfor 

og utenfor industriparken, kan det sies at 

parkering utenfor industriparkens porter 

ikke er dekket. Parkeringspolitikk er viktig 

for kommunen.  PPuunnkktteett  ffoorreessllååss  

oopppprreetttthhoollddtt..  

 

Bestemmelsene bruker litt ulike begrep og er ikke konsekvent på å skille mellom de ulike 

trinnene i en byggesøknad (ramme, igangsetting, brukstillatelse). Det er uklart i hvilken 

grad dette er bevisst.  Bruk av samlebegrepet «byggesøknad» gir noe fleksibilitet til å 

behandle enklere byggesøknader i ett trinn, mens totrinns-prosess kan kreves ved 

større/mer kompliserte byggesøknader.   

Det er foreslått noen endringer i formuleringene i underpunktene på 4.6 og 4.7 for å 

klargjøre innholdet og hva som skal dokumenteres som grunnlag for 

byggesaken/ferdigattest.  

Se ellers kommentarer til underpunkter under tema støy, trafikk og overvann.  
 
44..88  UUttoommhhuussppllaann. Bestemmelsen lister en rekke tiltak som skal plasseres i arealene rundt 

nye bygg. Vi går ut fra at lista ikke er uttømmende, men er ment som en momentliste og at 

en utomhusplan viser det som er relevant i den enkelte saken. Eksempelvis dersom tiltaket 

ikke omfatter hele byggeområdet, vil mer areal kunne vises med eksisterende vegetasjon, 

terrengforhold osv. Det foreslås presisert at utomhusplanen skal vise eksisterende 

vegetasjon som skal bevares og hvor ny vegetasjon skal opparbeides, samt flere 
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presiseringer når det gjelder overvannshåndtering (jf utfyllende kommentarer om 

overvann under).  

Tomtegrenser er ikke av vesentlig betydning for kommunen siden parken omfatter få sa 

gnr./bnr. og det trolig dreier seg om grenser for leietomter.  

44..99  UUttffoorrmmiinngg. Første avsnitt er vanskelig å håndheve i byggesaksbehandling. Kravene om 

at ny bebyggelse skal tilpasning form, utseende, materialvalg og farge på eksisterende 

bebyggelse, må i tilfelle spesifiseres til konkrete krav til høyder, takvinkel, fasade (type 

kledning og farge).  Det er til dels stil slike krav i bestemmelse 5.  

44..1122  SSttøøyy er kommentert i eget temakapittel.  

44..1133  SSttøøvv. Bestemmelsen foreslås forkortet og klargjort med henvisning til aktuell tabell i T- 

1520.  

44..1144  UUnniivveerrsseellll  uuttffoorrmmiinngg.. Det stilles spørsmål med hva som ligger i tilfredsstillende 

atkomst til bygninger. Bestemmelsen er for generell og foreslås skrevet om.   

44..1155  PPaarrkkeerriinngg er kommentert i eget temakapittel.  

44..1166..  EEnneerrggiiffoorrssyynniinngg. Bestemmelsen åpner for både fjernvarme, spillvarme og egen kilde 

for fornybar energi. TEK fastsetter krav til isoleringsevne, uten å angi krav til 

energiforsyning. Det vil si at det i reguleringsplan ikke kan gis slike krav, med unntak av 

plikt til å tilrettelegge for tilknytning til fjernvarme fra konsesjonshaver i planområdet. 

Dersom (deler av) planområdet omfattes av konsesjonsområde for fjernvarme, er det 

tilknytningsplikt til denne ordningen, og bestemmelsen må skrives om (jf pbl §§ 12-7 nr 8 

og 27-5).  

44..1177  MMiilljjøøooppppfføøllggiinngg  ((MMOOPP)).   Det er utarbeidet en MOP med hjemmel i 

internkontrollforskriften. Næringsdrivende i Raufoss næringspark skal etablere prosedyrer 

og gjennomføre tiltak for å ivareta kravene til ytre miljø som er nedfelt i MOP. MOP har 

mål, krav og tiltak for visuelle kvaliteter, naturmangfold, nærmiljø og friluftsliv, kulturminner 

og kulturmiljø, setninger og massestabilitet, forurensing – utslipp til luft, vann og grunn, 

støy og støv, materialbruk, avfallshåndtering, energiforbruk, klimatilpasning og trafikk og 

transport. 

Det er bra Industriparken har en MOP for sin virksomhet, men MOP er tiltakshavers 

styringsdokument. Hele bestemmelsen har mer preg av å være en opplysning enn en 

bestemmelse. Når det gjelder andre avsnitt så foreslås siste del strøket.  Vi kan vi ikke se at 

det er redegjort for om det er sjekket om det stilles «mer konkrete og strenge krav til 
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oppfølging for miljø» i reguleringsplanen, og i tilfelle til hva, eller om det kan være 

motstridende krav i bestemmelser og miljøoppfølgingsplanen.  En slik oversikt skulle en 

tro hadde vært nyttig å ha også for tiltakshaver.  Dette kunne vært tatt inn som en utvidelse 

av kap. 7.2.16 i planbeskrivelsen. 

44..2200  VVaannnn--  oogg  aavvlløøppssnneetttt  oogg  oovveerrffllaatteevvaannnn. Bestemmelsen er kommentert i eget 

temakapittel under.  

55  BBeebbyyggggeellssee  oogg  aannlleegggg  

55..11  KKoonnttoorr  

KKoommmmeennttaarr:: Det er satt krav til grad av utnytting (BYA=40%). BYA angir hvor stor del av 

tomten som kan bebygges (her 40%). Denne setningen er derfor overflødig, bidrar ikke til 

noen klargjøring og kan strykes: «Den ubebygde delen av byggeområdet skal utgjøre min. 
10 % av brutto byggbart areal og skal utformes parkmessig.» 

55..22  IInndduussttrrii  ((BBII  11--  BBII  22))  

KKoommmmeennttaarr:: Det er satt krav til grad av utnytting (BYA=70%).  Disse setningene er derfor 

overflødige og kan strykes: «Effektiv arealbruk skal vektlegges.» og «Den ubebygde delen 
av byggeområdet skal utgjøre min. 10 % av brutto byggbart areal og skal utformes 
parkmessig». 

Det er foreslått omskriving av et avsnitt for å tydeliggjøre kravene til vegetasjon og kobling 

til utomhusplanen.  

Når det gjelder telt for lagring er gesimshøyden begrenset til 6, 5m, der lovens standard 

er 8m. Denne reduksjonen bør begrunnes i planbeskrivelsen.  

55..33  IInndduussttrrii  ((BBII  2266))    

KKoommmmeennttaarr: I bestemmelsen står det det bla.: «Ved etablering av ny bebyggelse skal det 
tas hensyn til naturlige landskapsformer og topografi. Større terrengformasjoner (åser/ 
koller) skal opprettholdes. Konsekvensutredningen for fagtema landskapsbilde, datert 
09.10.2018, skal legges til grunn». Hva som ligger i denne bestemmelsen er uklart, og 

aktuelle føringer fra konsekvensutredning bør eventuelt konkretiseres i bestemmelsen. 

Henvisningen til KU landskapsbilde foreslås støket. Større terrengformasjoner som skal 

opprettholdes, bør avgrenses på plankart eller eventuelt vises i illustrasjon som gjøres 

juridisk bindende.  

Omlegging av bekker og vassdrag kan ikke bestemmes i en utomhusplan og deler avsnitt 

nr. 5 foreslås strøket: «Bekker og vassdrag innenfor området skal følge dagens naturlige 
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vannveier. Evt. omlegging av disse skal fremgå av utomhusplanen såfremt det ikke skal 
behandles etter vassdragslovgivningen.» 

I de tilfeller at plankravet til BI26 utløses, vil landskapsformer og vassdrag være naturlige 

tema å ta opp i en detaljregulering.  

55..44  AAnnddrree  ttyyppeerr  bbeebbyyggggeellssee  oogg  aannlleegggg  ((BBAABB))  

KKoommmmeennttaarr:: Bestemmelsen lyder: Område reguleres til gasstank. Dersom gasstank flyttes/ 
fjernes, opphører angitt hensynssone.  

Bestemmelsen gjelder dette ene området i kartet.  

 

Her går det fram at det er hensynssone H350_2 som ligger over og rundt arealformålet. 

Det foreslås derfor å ta inn dette i bestemmelsen og vise til §10-4.  

  

66..  SSaammffeerrddsseell  

66..11  KKjjøørreevveegg  

KKoommmmeennttaarr::    

I avsnitt 1 står dette: Framtidige kjøreveger 

Følgende skal legges til grunn for bygging av framtidige kjøreveger:Tekniske vegplaner utarbeidet 
av Geoplan AS med tverrprofiler, sist datert 05.02.2018, lengdeprofiler, sist datert 10.03.2017 eller 
05.02.2018.  
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Hva gjelder for lengdeprofiler? De fra 2017 eller 2018? Eller er det noen profiler fra 2017 

og noen andre fra 2018? Dette må klargjøres dersom dette fortsatt skal stå som en 

bestemmelse.  

Det er ikke angitt på plankartet om veger er offentlige, felles eller private. Offentlig eller 

felles kan angis i bestemmelse og på plankartet dersom eier-/rettighetsstatus for 

eksisterende veg skal endres, eller dersom dette må presiseres for ny veg. Dersom dette 

ikke bli angitt, endres ikke dagens rettssituasjon, og det er i prinsippet heller ikke adgang 

til å ekspropriere grunn og rettigheter.   Vegen SKV4 fra Gjøvikvegen til «vakta» i 

Grøndalsvegen kan vurderes å gis offentlig formål dersom det er et ønske fra kommunen 

ut fra eierforhold eller annet.  

Det går ikke klart fram av plankartet hva som er nye, og hva som er eksisterende veger.   

Plankartet har enkelte atkomstpiler, men vi kan ikke se at det er vist atkomst inn til hvert 

byggeområde fra private fellesveger.  

Vurderinger av overvannshåndtering er omfattet i vegvesenets vegnormaler (N200).  Når 

bestemmelsene (6.1) sier blant annet «Alle nye kjøreveger skal opparbeides i tråd med de 

til enhver tid gjeldende statlige vegnormaler», må vi gå ut ifra at det inkluderer 

overvannshåndtering i forbindelse med vegene.  

66..22  GGaanngg--  oogg  ssyykkkkeevveegg//ffoorrttaauu  

KKoommmmeennttaarr: Ordlyden om at gang- og sykkelveger skal «opparbeides med enkel 

standard» er ikke entydig. Vestre Toten kommune har ingen egen vegnorm, men bruker 

vegvesenets håndbøker. Det enkleste er å vise til bredde på plankartet fastsette standard 

(fast dekke) og øvrige tekniske krav som i vegvesenets normaler for gang- og sykkelveger. 

66..44  PPaarrkkeerriinnggssppllaasssseerr  

KKoommmmeennttaarr: Vestre Toten kommune har ingen vegnorm, men bruker vegvesenets 

håndbøker. Det foreslås å ta inn henvisning til disse også når det gjelder standard for 

etablering av parkeringsplasser.  

Se ellers kommentarer til bestemmelser om parkering under tema trafikk.  

66..  55  KKoommbbiinneerrtt  ffoorrmmååll    

KKoommmmeennttaarr:: Kombinerte formål mellom hovedformål (her samferdsel og bygg og anlegg), 

skal stå til slutt i bestemmelsene om arealformål jf. nasjonal mal for 

reguleringsplanbestemmelser. Bestemmelsen foreslås flyttet og får nytt nummer.  
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77..  GGrrøønnnnssttrruukkttuurr  

KKoommmmeennttaarr: Framføring av flomveg (jf. bestemmelsesområde VOV) er vist over 

grønnstruktur. Det foreslås derfor at flomveg tas inn i opplistingen av hva som tillates 

fremført i første avsnitt.  

Henvisning til vassdragslovgivningen og saksbehandling foreslås strøket. Tiltak som for 

eksempel flomsikring eller omlegging av vassdrag, inngår ikke i arealformålet 

grønnstruktur og krever egen behandling etter vannressursloven mv.  

Vi viser til kommentarer om bestemmelsesområder bru lenger ned, og foreslår at det 

åpnes for etablering av de angitte bruene innenfor formålet.  

 

88..  LLaannddbbrruukkss,,  nnaattuurr  oogg  ffrriilluuffttssffoorrmmååll  

KKoommmmeennttaarr:: Reindrift kan strykes i henvisningen siden det er reindrift innen kommunen.  

 

99..  BBrruukk  oogg  vveerrnn  aavv  ssjjøø  oogg  vvaassssddrraagg  

KKoommmmeennttaarr: Setningen «Denne typen tiltak må godkjennes av Statsforvalteren i Innlandet» 

foreslås strøket. Dette er en opplysning om saksbehandling som følger av annet lovverk 

og hører hjemme i omtale av temaet i planbeskrivelsen..    

Avsnittet om at industriparken har rettigheter til å ta ut vann fra Hunnselva kan også 

vurderes flyttet til planbeskrivelsen.  

  

1100  HHeennssyynnssssoonneerr  

1100..33  FFaarreessoonnee  fflloommffaarree  

KKoommmmeennttaarr: I henhold til klimaprofilen er det 40% klimatillegg i området, ikke 20% som 

det står i bestemmelsen. Det forutsettes at klimatillegget og usikkerhetsmargin som er 

brukt for å avgrense flomsonene langs vassdrag med årssikker vannføring er avklart 

gjennom innsigelsesprosessen med NVE.  
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Setningen: «Bygge- og anleggstiltak innenfor flomsone skal være i samsvar med 
sikkerhetskrav som framgår av en til hver tid gjeldende Byggteknisk forskrift» er overflødig 

og kan vurderes støket.  

1100..66  HHeennssyynnssssoonnee  ffoorruurreennsseett  ggrruunnnn  

KKoommmmeennttaarr: Det foreslås et tillegg om utarbeidelse av tiltaksplan dersom det er 

forurensningsfare.  

1100..77  HHeennssyynnssssoonnee  bbeevvaarriinngg  nnaattuurrmmiilljjøø  

Kommentar. Setningen «Mindre trær og busker kan plantes i området» foreslås strøket da 

det er uklart om det menes små trær, eller få trær og busker. Det viktigste er at det brukes 

stedlige arter.  

 

1111  BBeesstteemmmmeellsseessoommrrååddeerr  

KKoommmmeennttaarr:: Bestemmelsesområder benevnes med # jf. nasjonal mal for 

reguleringsplanbestemmelser.  

Forslag til koding:  

#1: Bruene. #1-1 Grøndalsvegen og #1-2 Kortos er de to eksisterende. #1-3 er mulig ny 

bru. 

#2: Fjellanleggene. Lik bestemmelse, da holder det med en feltkode. 

#3: Overvannshåndtering. Lik bestemmelse for alle? I så fall holder det med en feltkode. 

#4: Bygningsvern. Uklart om det er behov for to forskjellige bestemmelser. 

#5: Bekkelukking 

 

1111..11  BBrruueerr  

Kommentar: Avsnitt to heter: «Dersom eksisterende bruer (BU1 og BU2) må erstattes med 
nye bruer, skal det foretas en særskilt vurdering av konsekvenser med hensyn til 200-års 
flom (med klimatillegg) og i forhold til inngrep i naturområde på land og i vann 
(Hunnselva).  

Etter det vi kan se, går det ikke fram av planbeskrivelsen eller bestemmelsene hvilken 

funksjon disse bruene har/er tiltenkt.  Siden bruer er lagt inn som bestemmelsesområder 
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og ikke har plankrav, forutsettes at konsekvenser av etablering av nye bruer har vært 

vurdert i planprosessen og funnet akseptabelt.  Bestemmelsen forstås slik at det ikke er 

plankrav til eventuelle nye bruer, men krav til «særskilt vurdering». Det foreslås et tillegg til 

bestemmelsen for å gi rammer for eventuelt nye bruer: «Nye bruer skal ikke ha negative 
konsekvenser for flomforhold eller forringe naturverdier på land eller i vann».  

I denne sammenheng vil vi også påpeke at bru ikke omtales under grønnstruktur eller 

bruk og vern av vassdrag, kun som bestemmelsesområde jf. merknad til grønnstruktur 

over.  

Av plankartet ser vi at bestemmelsesområde BU1 er for eksisterende bru over Hunnelva 

ved adkomst vakt nord, Grøndalsvegen i forlengelsen av SKV4.  

 

BU2 er ikke lett å finne i kartet, men ser ut til å være over eksisterende bru ved Kortos, som 

etter det vi kjenner til er for fotgjengere.  



 

asplanviak.no 20 

BU3 er bestemmelsesområde for mulig ny bru mellom SPP2 og over mot BI21. 

 

Er BU3 også tenkt som bru for biltrafikk eller kun er som atkomst for gående og syklende? 

Funksjonen vil også ha betydning for bredden. Dette bør spesifiseres for å gjøre 

oppfølgingen lettere, for eksempel slik: Ny bru #1-3 skal gi atkomst for gående og 
syklende og ha bredde 3,5 meter. 

Vi foreslår en tilsvarende formulering for bestemmelsesområdene #1-2 og #1-3 som 

beskriver funksjon for bru ved Kortos og Grøndalsvegen.   

Siste avsnitt i bestemmelsen er overflødig og kan vurderes strøket, «Tiltak som medfører 
inngrep i vassdraget, skal ha tillatelse etter «Forskrift om fysiske tiltak» i vassdrag med 
mindre det foreligger konsesjon etter Vannressursloven.» 

1111..  33  OOvveerrvvaannnnsshhåånnddtteerriinngg  

Bestemmelsene til VOV er kommentert under tema overvann (kap. 3).  
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3 Overvann 

3.1. Vurdering av fagnotat om overvann 

Notat for overvannshåndtering av Raufoss Industripark er «Områderegulering Raufoss 

Industripark – VA-notat», utarbeidet av Sweco, datert med siste revisjon 26.04.2021.  

Notat for VA for Raufoss Industripark er gjennomgått for å se på faglig kvalitet vurdering av 

overvann, og om planbestemmelser har ivaretatt krav til overvannshåndtering på en 

tilfredsstillende måte. 

Det er gjort et omfattende arbeid med utarbeidelse av VA-notat, og det er vist mange 

gode eksempler på god overvannshåndtering. Det savnes imidlertid klarere krav og 

føringer i notatet og planbestemmelsene. Der hvor planbestemmelsene henviser til 

notatet for krav/føringer, er ikke notatet tydelig nok. En mulig løsning på dette vil kunne 

løses ved eventuelt å tydeliggjøre kravene i planbestemmelsene, mens notatet videre vil 

kunne fungere som et forslag til løsninger på overvannshåndteringen. 

3.1.1.  Vurderinger rundt parametere 

Arealer/nedbørsområder: 
Det er utført beregninger for store områder, kalt overvannområder i notatet kap. 3.4. 

Overvannsområdene fremstår oppdelt sånn at de passer inn med størrelser for den 

rasjonelle metoden for beregning av overvannsmengder.  

En kan ikke ut fra notatet se om det er sett på direkte nedbørsområder for drenslinjer og 

eventuelle områder som er del av nedbørsområder som omfatter areal utenfor 

planområdet. Det kommer heller ikke frem i notatet hva som må legges til grunn dersom 

et nedbørsområde berører flere av byggeområdene. En bør konkretisere hva som skal 

hensyntas i de forskjellige utbyggingsområdene, spesielt med tanke på flomveier og 

eksisterende vannveier fra tilliggende områder.  

I dette oppdraget har det ikke vært mulighet til å kontrollere arealer, og oppdelingen av 

de forskjellige flatene med tanke på avrenning. 
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Avrenningskoeffisienter: 
Det er benyttet følgende avrenningsfaktorer: 

- Bygg: 0,7 

- Veger: 0,8 

- Grøntareal: 0,1 

Det nevnes at en anbefaling i Norsk Vann Rapport 193 er å benytte avrenningsfaktorer på 

0,8-0,9 for takflater. 

Det fremgår ikke om veg også omhandler andre samferdselsanlegg som f.eks. 

parkeringsareal, gang- og sykkelveger o.l. 

Bruk av avrenningsfaktor på 0,1 for grøntarealer kan være lavt under vintersituasjoner og 

høstregn, spesielt der arealene har en stor andel slike flater. Det anbefales her å benytte 

en avrenningskoeffisient på 0,3 eller høyere. 

I utregninger for planlagt situasjon benyttes den samme avrenningskoeffisienten for de 

forskjellige områdene, selv om det nevnes i beskrivelsen av områdene at infiltrasjonsevnen 

varierer. 

IVF-kurve, nedbørintensitet og klimapåslag: 
Det fremgår ikke av notatet hvilken IVF-kurve som er lagt til grunn. Det bør spesifiseres 

hvilken kurve som er brukt. Det kan eventuelt tas med inn i planbestemmelser om at dette 

skal avklares med kommunen. Ved søk på klimaservice.no kan det virke som det er kurven 

for Gjøvik – Sogstad som er benyttet. Videre bør både valg av returperiode, og 

klimapåslag bestemmes av kommunen, og bør tas inn i planbestemmelsene. 

Løsninger for infiltrasjon og fordrøyning: 
Norsk vanns 3-leddsstrategi legges til grunn for overvannshåndtering, men i foreslåtte 

løsninger nevnes det «ikke-bindende mulige tiltak som kan gjennomføres». Dette bør 

endres til «foreslåtte løsninger for overvannshåndtering». Det bør ikke låses fast løsninger 

for overvannshåndteringen slik at man på denne måten utelukker nyere, og muligens 

bedre løsninger. Ellers kan det nevnes at det ramses opp mange gode kjente løsninger for 

håndtering av overvann. Dog er en av de foreslåtte løsninger å benytte steinmagasin, 

dette er en løsning som ikke anbefales da steinmagasin har begrenset levetid og drift-

vedlikeholdsmuligheter, samt at dette er sårbart i områder med høy grunnvannstand. 

Vegene foreslås utført med ensidig fall mot grøft, det stilles spørsmål om dette kan la seg 

gjøre for alle veier. En bedre formulering ville være å si at veggrøfter i planområdet skal, 

der grunnforhold og stedlige forhold tilsier det, utføres som infiltrasjonsgrøfter.  
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Flomveger: 
Det er i notatet ikke gjort vurderinger på kapasiteter av flomveger, disse er for øvrig vist på 

oversiktstegninger. Det nevnes at flomveger skal dimensjoneres for nedbørshendelser 

over 20-års gjentaksintervall, men ingen øvre grense. Det foreslås her at flomveger 

dimensjoneres for 200-års gjentaksintervall med en klimafaktor på 1,4, og at dette tas inn i 

planbestemmelser.  

Bestemmelsesområdene VOV fra plankartet bør sikres med strengere bestemmelser. Disse 

skal sikres opprettholdt for å være flomveger innen og ut av området. Det må sikres at 

disse ikke endres, og at bygg og infrastruktur ikke plasseres inntil flomvegene. En 

eventuell flytting av flomvegen kan ikke gjøres før man har utført nye beregninger på hele 

flomvegen. Et forslag er å øke bredden på flomvegene til anbefalinger fra NVE til 

20 meters sone rundt flomveiene (i stedet for minimum 10 meter). Dette for å sikre 

tilstrekkelig plass med tanke på at det ikke er utført kapasitetsvurderinger av flomveiene i 

fagnotatet. 

Avsetting av bestemmelsesområder VOV på plankartet er mangelfull. VOV vises ikke 

sammenhengende for deler av områdene, dette gjelder for eksempel BI16 og BI17 og i 

søndre del av planområdet. Videre er VOV4 over BI22 er lagt om uten at plankartet er 

oppdatert jf. byggesak. 

Byggeområde BI24 og grøntområde GN3 har myrområder, disse vil kunne ha en positiv 

effekt på tilbakeholdelse av overvann og bør derfor bevares. 
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3.1.2. Omtale av konsekvenser for overvann i planbeskrivelsen 

Planbeskrivelsen datert 29.10.21 beskriver i kap. 7 følgende konsekvenser for overvann: 

 

I planbeskrivelsen (kap. 7.2.12 s. 87) omtales konsekvenser for overvanns slik: 

 

Forslag til endret tekst i planbeskrivelsen: 

Overvann 

Den største utfordringen i denne planfasen er forventet økning i andel tette flater som 

følge av planlagt utbygging, spesielt mot nord. Det vil genereres betydelig mer overvann 

enn i eksisterende situasjon, og dette må håndteres lokalt.  
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Nye tomter må håndtere overvannet lokalt som følge av utforming og beliggenhet i 

terrenget i forhold til eksisterende overvannsledningsnett. Utbygging må tilpasses slik at 

bekkeløp kan følge dagens løp, eller eventuelt at et nytt åpent bekkeløp etableres. Nye 

overvannsledninger og tilhørende fordrøyningsmagasin må etableres. 

Overvann fra nye vegarealer/parkering, og andre tette flater skal dreneres gjennom 

grunnen, eller føres til veggrøft og infiltrasjon i grunnen der. Grøftene etableres med 

drenerende masser som gir gode infiltrerende egenskaper. Det må foretas vurderinger 

rundt forurensing av overvann og eventuell rensing av dette før utslipp til resipient. 

3.1.3. Forslag til avbøtende tiltak  

Forslag til avbøtende tiltak er omtalt i planbeskrivelsen kapittel 7.4 slik:  

 

Forslag til revidert tekst: 

VA/overvann: 

- Utarbeide detaljert VA-plan ved etablering av nye nærings- /industriarealer med 

utgangspunkt i fagnotat for VA, jfr. Vedlegg 11_1 (§§ 4.6.6 og 4.20). 

- Utarbeide detaljert plan for overvannshåndtering iht. gjeldende lover og regelverk 

samt føringer gitt i §§4.6.6 og §4.20.  

3.2. Forslag til endring av bestemmelser om overvann 

På bakgrunn av ovenfornevnte forhold i kapittel 3.1.1 foreslås det at det i 

planbestemmelsene legges inn styrkede krav og presiseringer om overvannshåndtering. 

Det foreslås også at direkte henvisninger til fagnotat fjernes fra bestemmelser som 

omhandler overvann.   

4.6 – RReekkkkeefføøllggeekkrraavv  vveedd  bbyyggggeettiillllaatteellssee 

KKoommmmeennttaarr: Forslag til ny tekst i punkt 4.6.6 og at henvisning til fagnotat for VA fjernes. 
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Løsning for håndtering av overvann må vurderes og avklares ved søknad om 

rammetillatelse jf. pbl §27-2 og veiledning til SAK 10 §5.4 punkt j). Det foreslås derfor at 

dette punktet spesifikt knyttes til rammetillatelse.  

6. Før det kan gis rammetillatelse til bygge og anleggstiltak på nye byggeområder 
BI17, BI18, BI20, BI22, BI23, BI24 og BI25, SAA1, SAA2, SPP1 og SPP2 skal det 
utarbeides detaljert plan for VA og/eller overvann. Planen skal være i tråd med 
anbefalinger gitt i fagnotat datert 26.04.2021 vedlagt planbeskrivelsen/KU (vedlegg 
11_1). som omfatter hele byggeområdet og hvordan det forholder seg til VA-anlegg, 
flomveger og vassdrag oppstrøms og nedstrøms.  Overvannsløsning i samsvar med 
krav i § 4.20 skal dokumenteres og godkjennes før igangsettelse.  

 

4.7 – RReekkkkeefføøllggeekkrraavv  fføørr  ffeerrddiiggaatttteesstt.. 

KKoommmmeennttaarr:: Eksisterende tekst i punkt 4.7.5 om overvannstiltak foreslås benyttet videre. 

4.8 UUttoommhhuussppllaann    

Kommentar: Hva utomhusplanen skal vise er listet opp i bestemmelsen. Punktet om 

eksisterende bekker foreslås strøket og erstattet som dette:  

• gamle og nye bekker/ vassdrag m.m.  

• eksisterende bekker/vassdrag 

• flomveger 

• areal for infiltrasjon og fordrøying av overvann  

Eksisterende bekker og vassdrag med års-sikker vannføring er ifølge plandokumentene 

vist med eget formål og hensynssone flom i plankartet. Disse og øvrige naturlige, mindre 

vannveger ved/i det aktuelle byggeområdet kan vises i utomhusplanen, men omlegging 

av bekker og vassdrag må behandles etter gjeldende regelverk og ikke kun gjennom en 

utomhusplan og byggesaksbehandling.  

Punktet om flomveger og areal til infiltrasjon og fordrøying av overvann er tatt med fordi 

det er relevant å vise i uteomhusplan (for eksempel regnbed for takvann) og for å skape 

sammenheng med øvrige bestemmelser om overvann.  

  

44..2200  VVaannnn--  oogg  aavvlløøppssnneetttt  oogg  oovveerrffllaatteevvaannnn  

Forslag til ny tekst er vist med rødt: 

Vann- og avløpsnett 
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Ved etablering av nye næringsarealer skal det utarbeides en detaljert plan for VA som skal 

godkjennes av kommunen, jfr. § 4.6.6. Fagnotat datert 26.04.2021 vedlagt 

planbeskrivelsen/ KU (vedlegg 11_1) skal legges til grunn for utarbeidelse av plan for VA, 

for overvann skal det utarbeides nye planer.  

Overflatevann og flomveier 

Ved etablering av nye næringsarealer skal det utarbeides en detaljert plan for 

overvannshåndtering som skal godkjennes av kommunen, jfr. § 4.6.6. 

Planen skal legge til rette for at sammenhengende blågrønne strukturer bevares og 

utvikles for å legge til rette for å sikre flomveier, fordrøyningsmagasin og biologisk 

mangfold. Eksisterende vannveger skal opprettholdes med dagens funksjon og kapasitet.  

Nye utbyggingstiltak skal ha lokal overvannshåndtering (LODH), og skal bygge på de til 

enhver tid gjeldende klimaprofiler. Overvannshåndteringen skal bygge på 

tretrinnsstrategien (infiltrasjon, fordrøyning og trygg bortledning). Ved utbygging i nye 

områder skal overvannshåndteringen søkes løst med åpne løsninger, og flomveger skal 

være åpne. Grunneier er ansvarlig for at det til enhver tid er tilstrekkelig kapasitet for 

fordrøyning og infiltrering av overvann på egen eiendom. 

Kommunen kan krever egne anlegg for oppsamling, fordrøyning, rensing og bortleding av 

overflatevann fra bebyggelse, veier og andre arealer. Dette gjelder også for overvann som 

kommer fra områder utenfor planområdet. 

Kommunen kan kreve at aktuelt byggeområde skal vurderes i sammenheng med 

tilgrensende områder, flomveier og vassdrag.  

Infiltrering og fordrøyning av overvann skal dimensjoneres for 20-års nedbørshendelse. 

Flomveier skal dimensjoneres for 200-års nedbørshendelse. Kommunen avgjør hva som 

skal legges til grunn for dimensjonering av overvannsløsninger, hvilke IVF-kurver ev. andre 

beregningsmåter/metoder samt krav til klimatillegg. 

 

1111..33  BBeesstteemmmmeellsseessoommrrååddee  ((VVOOVV11--VVOOVV77))  ––  oovveerrvvaannnnsshhåånnddtteerriinngg  

Foreslått endring av tekst: 

Bestemmelsesområdene gjelder for flomveger og overvannshåndtering.  
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Bestemmelsesområdene skal ikke være smalere enn slik det fremgår av plankartet. Der 

hvor disse områder er lagt over byggeformål er det tillatt å justere disse traseer av hensyn 

til fremtidig bebyggelse.  

Innenfor bestemmelsesområdene kan kommunen for tiltak på grunnen, stille særlig 

dokumentasjonskrav eller vilkår før søknad om tiltak godkjennes.  
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4 Støy 

4.1.  Innledning 

Det er utarbeidet forslag til reguleringsplan for Raufoss industripark. Asplan Viak AS har 

fått i oppdrag av Vestre Toten kommune å gjennomgå fagnotatet for støy for å vurdere 

faglig kvalitet, samt om støy er ivaretatt godt nok i forslag til reguleringsbestemmelser. I 

tillegg er tidligere støyutredninger gjennomgått for å se historikken i prosjektet. 

Fagnotatet for støy som omhandler industristøy er «Raufoss industripark – Alle 

virksomheter, Støykartlegging 2021», utarbeidet av Brekke & Strand Akustikk AS, datert 

30.09.2021. I tillegg er det gjort en vurdering av vegtrafikkstøy i notat «Raufoss 

industripark – områderegulering, Støyforhold – vegtrafikkstøy ny adkomst fra nord», 

utarbeidet av Sweco AS, datert 22.07.2019. Vedlagt planforslaget er også en eldre 

støyrapport fra Multiconsult, «Raufoss industripark – støyberegninger», datert 10.11.2015. 

Denne støyrapporten er utdatert og hadde ikke trengt å være en del av planforslaget, da 

rapporten fra Brekke & Strand Akustikk inkluderer samtlige støykilder i industriparken. 

Det må generelt kommenteres at å utrede støy for en områdeplan med så mange ulike, 

støyende virksomheter er svært komplekst. Det er mange støykilder, ulike grenseverdier, 

og situasjoner som må undersøkes. Før det dykkes ned i detaljene i gjennomgangen må 

det derfor sies at det er gjort en svært god jobb med å gjøre en omfattende støyvurdering 

lettlest og kort, og at det er gjort en grundig og god jobb med å innhente grunnlag for 

beregningene. Alt er godt dokumentert. 

4.2. Vurdering av kapittel om grenseverdier 

4.2.1. Industristøy 

Grenseverdier for industristøy for næringsparken er svært komplisert, siden de ulike 

virksomhetene har egne grenseverdier i utslippstillatelser. Tabell 1 i fagnotatet viser dette 

tydelig, der de ulike grenseverdiene er sammenliknet for ulike døgnperioder. I tillegg er 

det angitt grenseverdier fra Forurensningsforskriften og T-1442/2021. Det vurderes at 

kapittelet om grenseverdier er oversiktlig og at det er gjort en god jobb med å angi de 

ulike grenseverdiene, samt at kompleksiteten med ulike grenseverdier og tidsperioder i 

utslippstillatelsene er drøftet. Det som kunne vært beskrevet mer i utredningen var om 

støy fra virksomhetene er regnet som støy fra «helkontinuerlig industri», eller om det for 

enkelte virksomheter ville vært mer naturlig å si at de tilhørte kategorien «øvrig industri» i 
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T-1442/2021. Virksomheter i kategorien «øvrig industri» har andre grenseverdier på 

lørdager og søndager, samt i kveldsperioden. Oversikten over de aktuelle støykildene 

bakerst i rapporten viser imidlertid tydelig at alle støykildene, bortsett fra én truck, er typisk 

kontinuerlige støykilder. Det er ikke kjent om samtlige av kildene er i drift på samme turtall 

og med samme støynivå hele døgnet, slik at det er fortsatt muligheter for at støyen kan 

være varierende. Det regnes imidlertid som svært sannsynlig at det er trukket riktig 

konklusjon mht. gjeldende grenseverdier ut fra de beskrevne industristøykildene. Det 

kunne likevel vært beskrevet litt mer utdypende om hvorfor det er landet på de angitte 

grenseverdiene. Dersom det i fremtiden blir etablert andre typer industri med mer 

varierende støynivå enn i dagens situasjon, kan det være at grenseverdier for kategorien 

«Øvrig industri» vil være fornuftig å legge til grunn for slike virksomheter. 

I listen over de aktuelle støykildene for de ulike virksomhetene kan det være vanskelig å 

fastslå om enkelte av dem er industristøykilder, eller tekniske installasjoner som er 

nødvendige for bygningenes drift. Det er flere støykilder som angis som f.eks. avkast fra 

aggregat, noe som i de fleste tilfeller vil være å regne som støy fra en teknisk installasjon, 

og ikke industristøy. Det er andre, og strengere grenseverdier for støy fra tekniske 

installasjoner, iht. NS 8175:2012. Samtidig er det sannsynlig at også avkast fra aggregat 

kan være relatert til produksjonsprosesser hos virksomhetene, og ikke generell ventilasjon 

av byggene.  

Forslag til reguleringsbestemmelser er presentert i rapporten og kommenteres i kapittel 

4.5. 

4.2.2. Vegtrafikkstøy 

Vurderingen av grenseverdi for vegtrafikkstøy er iht. praksis fra T-1442/2016, slik den var 

gjeldende på tidspunktet for utarbeidelse av notatet.  

4.3. Vurdering av resultater 

4.3.1. Industristøy 

For utslippstillatelsene sine grenseverdier er disse beregnet ved 1,5 meter 

beregningshøyde, men samtlige utslippstillatelser angir at grenseverdi gjelder ved 

«innfallende lydtrykknivå ved mest støyutsatte fasade», eller «frittfeltsnivå ved mest 

støyutsatte fasade». De to formuleringene «innfallende lydtrykknivå» og «frittfeltsnivå» 

betyr i praksis det samme. Mest støyutsatte fasade for en enebolig kan være i andre etasje, 
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og det er derfor mulig at beregningene (ved 1,5 meters beregningshøyde) for hver 

virksomhet er noe underestimert, siden det vil være større skjermingseffekt fra terreng og 

bygninger ved en lavere beregningshøyde. Det er vist at enkelte av virksomhetene 

overskrider sine utslippstillatelser, men enkelte av disse har også grenseverdier som er 5 

dB strengere enn det som er vanlig å angi iht. T-1442/2021.  

I støyrapportens kap. 4.1 er det oppgitt hvilke støykart som er beregnet. Det er vist at 

grenseverdier i T-1442/2021 kan være overskredet for flere boliger, der det er støy i 

nattperioden som er dimensjonerende. Støysonekartene som er beregnet iht. 

grenseverdier i T-1442/2021 er beregnet for 4 meter beregningshøyde og gir et bedre 

bilde av industriparkens støy til omgivelsene. Resultatet av støyberegningene er også 

korrekt gjengitt i planbeskrivelsen. 

4.3.2. Vegtrafikkstøy 

Fagnotatet om industristøy legger til grunn T-1442/2021, mens fagnotatet om 

vegtrafikkstøy legger til grunn T-1442/2016. Miljødirektoratet har uttalt skriftlig at for 

prosjekter der varsel om oppstart av planarbeid er sendt, eller der utredning av støy er 

påbegynt før T-1442/2021 ble gjeldende, kan fortsatt T-1442/2016 benyttes som 

vurderingsgrunnlag. Det er derfor ikke påkrevd å gjøre en vurdering av vegtrafikkstøy iht. 

den nye utgaven av retningslinjen. Konklusjonen i notatet er derfor riktig ut fra 

forutsetningene fra 2019 og det gjøres ingen feil ved å benytte dette notatet som 

dokumentasjon og vurderingsgrunnlag for reguleringsplanen i 2021. Resultatet av 

beregningene viser at ingen boliger har krav på vurdering av støyavbøtende tiltak som 

følge av økning av vegtrafikkstøy fra eksisterende veg.  

4.4. Vurdering av støy i planbeskrivelse 

Planbeskrivelsen datert 29.10.21 beskriver i kap. 7 følgende konsekvenser av støy: 
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Omtalen i planbeskrivelsen gir etter vår vurdering en god beskrivelse av situasjonen. 

Reguleringsplanen vil samlet sett ikke gi en stor konsekvens sammenliknet med dagens 

situasjon, siden flere boliger er utsatt for støy på grensen av, eller over grenseverdier pr. i 

dag, og det kan derfor ikke tillates en økning av støynivå for disse. Nye virksomheter må 

derfor i praksis produsere et støynivå ca. 10 dB lavere enn dagens industrivirksomheter, 

for bebyggelse som allerede utsettes for støy på eller over grenseverdier. Det som er 

spesielt viktig å følge opp er derfor at nye virksomheter kan måtte få strengere 

grenseverdier for støy fra egen virksomhet enn det dagens virksomheter har, slik at totalt 

støynivå fra alle virksomhetene ikke øker i områder som pr. i dag er støyutsatt. 

Planbeskrivelsen ivaretar dette ved at ved etablering av ny støyende virksomhet må det 

utredes støy fra hele industriparken. 

4.5. Vurdering av støy i reguleringsbestemmelser 

Forslag til reguleringsbestemmelser datert 29.10.21 mht. støy gjennomgås i dette kapitlet.  

4.5.1. § 4.2 Plankrav til ny nordre adkomst (fra fv. 2398 Skumsjøvegen) 

Bestemmelsenes § 4.2 angir at: «Før det kan gis tillatelse til avkjørsel fra veg SKV7 ut på 
fv.2398 Skumsjøvegen, skal det utarbeides detaljreguleringsplan for aktuell del av 
Skumsjøvegen ned til fv.2368. Det skal sikres nødvendige utredninger av trafikksikkerhet, 
framkommelighet for kollektiv, sykkel og gange, samt hensyn til klima og miljø, og behov 
for tiltak som framkommer som følge av utredningene, også for fv. 2638 både sør- og 
nordover fra Skumsjøvegen». 

Det bemerkes at her mangler støy som utredningstema. Detaljregulering av 

Skumsjøvegen kan føre til at boliger langs Skumsjøvegen vil ha krav på støytiltak som følge 
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av T-1442/2021. Da vil ikke vurderingen av vegtrafikkstøy omtalt i kap.4 0 være gyldig 

lenger. 

4.5.2. § 4.6 Rekkefølgekrav før byggetillatelse 

Rekkefølgekrav i § 4.6 angir i punkt 3 at: «Før det kan gis byggetillatelse for 
søknadspliktige tiltak som kan føre til støybelastning over de anbefalte grenseverdiene 
satt i de til enhver tid gjeldende støyforskrifter/retningslinjer, skal det foreligge en 
støyfaglig utredning som inkluderer eventuelle nødvendige avbøtende tiltak». 

Denne paragrafen ser i utgangspunktet ok ut, men kommunen og tiltakshaver må være 

klar over at det da både kan gjøre at dersom grenseverdier i T-1442 øker, kan det gi 

naboer høyere støynivå enn tiltenkt, eller dersom grenseverdiene reduseres kan det 

medføre at virksomheter som er ønskelig å få etablert i næringsparken ikke kan bli det 

pga. de støyer for mye. Det er derfor litt uforutsigbart hvilken konsekvens denne 

paragrafen kan få. Dersom kommunen og tiltakshaver er innforstått med denne 

usikkerheten kan paragrafen beholdes, men det anbefales at bestemmelsene inneholder 

fastsatte grenseverdier, i § 4.12. Om det angis at grenseverdier skal overholdes er det 

heller ikke nødvendig å angi spesifikt at avbøtende tiltak skal inkluderes i utredningen. Om 

det vil etableres industri med sterkt varierende støynivå vil det være fornuftig å angi at 

også grenseverdier for «Øvrig industri» i T-1442/2021 kan være aktuelt i fremtiden. 

Bestemmelsen er egentlig også overflødig, da det er ivaretatt i § 4.12. Foreslår å fjerne 

den. 

4.5.3. § 4.7 Rekkefølgekrav før ferdigattest / midlertidig brukstillatelse 

Rekkefølgekrav i § 4.7 angir i punkt 4: «Før det kan gis ferdigattest/ midlertidig 
brukstillatelse til bygge- og anleggstiltak som kan medføre at den fastsatte støygrensen    
overskrides på uteoppholdsarealer på berørte eiendommer, skal tilstrekkelig 
støyskjermingstiltak være etablert, jfr. § 4.12». 

Paragrafen omtaler «den fastsatte støygrensen», men bestemmelsene ellers angir ingen 

slik konkret støygrense. Det er også litt uklart om det faktisk kreves at skjermingstiltak gjør 

at støygrense ikke overskrides. Forslag til en bedre formulering kan f.eks. være at «Før det 

kan gis ferdigattest/ midlertidig brukstillatelse til bygge- og anleggstiltak skal ev. påkrevde 

skjermingstiltak være etablert, slik at uteoppholdsarealer på berørte eiendommer innfrir 

gjeldende grenseverdier for støy, jfr. § 4.12». Da er man mer tydelige på at grenseverdier 

ikke skal overskrides. 
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4.5.4. § 4.12 Støy 

§ 4.12 er omfattende og går over flere avsnitt. I dette kapitlet vil hvert avsnitt vurderes for 

seg selv, slik at det er lett å se hva som kommenteres på.  

Avsnitt 1 
«Det skal tilstrebes å oppnå de støygrensene som er gitt i tabell 3 i støyretningslinje T-
1442/2016, eller senere vedtatte forskrifter/retningslinjer som erstatter denne. Der dette 
ikke er hensiktsmessig, skal disse støygrensene som et minimum oppnås på 
uteoppholdsareal. Støynivå innendørs skal tilfredsstille kravene i de til enhver tid 
gjeldende nasjonale lover, forskrifter og retningslinjer». 

Avsnittet over er noe uklart på flere måter, og kan gi uheldige konsekvenser dersom det 

blir tolket annerledes enn intensjonen. For det første er grenseverdiene for både utendørs 

og innendørs støy ikke entydig fastsatt, det kan bli endringer av disse i fremtidige 

retningslinjer og det vil være en fremtidig usikkerhet. Det vil etter vår mening være bedre å 

angi grenseverdiene med fastsatte tallverdier for hver parameter, og for hver 

dag/døgnperiode og type virksomhet. Da fjernes fremtidig usikkerhet. Det kan også 

tydeliggjøres at grenseverdiene gjelder for samlet støy fra hele området, eller akkumulert 

støy slik det beskrives i avsnitt 2 under. 

Forslag til omformulering: «Det skal tilstrebes å overholde grenseverdier for 

helkontinuerlig og øvrig industri iht. tabell 2 i T-1442/2021, akkumulert for hele området. 

Der dette ikke er hensiktsmessig eller mulig skal grenseverdier som et minimum oppnås 

på uteoppholdsareal».  

Uteoppholdsareal er heller ikke definert. Skal størrelse på dette være iht. 

kommuneplanens minstekrav til stille uteoppholdsareal, dersom noe slikt er tydelig 

formulert i kommuneplan, gjelder det for hele hager/eiendommer, en annen fastsatt 

arealstørrelse, eller kun for opparbeidete uteplasser som f.eks. verandaer, plattinger etc. 

Dette må defineres slik at det er tydelig hvor grenseverdi skal gjelde. Her er det ikke 

foreslått en omformulering, fordi kommunen må vurdere hva som er hensiktsmessig ut fra 

de lokale forholdene. 

Det er også uklart hvor grenseverdier for innendørs støynivå gjelder. Er denne 

bestemmelsen ment for planlagt bebyggelse innenfor planområdet er den egentlig helt 

overflødig, fordi dette vil følge av TEK for nye byggetiltak, og det bør ikke lages 

bestemmelser om ting som er ivaretatt av annet lovverk. Om det er ment for ev. 

nærliggende bebyggelse fremkommer ikke dette av bestemmelsen, og det vil også være 

overflødig dersom utendørs grenseverdier innfris. 
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T-1442/2016 er allerede erstattet av T-1442/2021. 

Avsnitt 2 
Ved søknad om byggetillatelse for ny nærings- og industribebyggelse som kan være 
støyende for berørte eiendommer, skal tiltakshaver dokumentere at grenseverdiene for 
akkumulert støy ikke overskrides gjennom en støyfaglig utredning. Beskrivelse av 
nødvendige tiltak skal inngå. Ved etablering av støyskjermer og andre tiltak mot støy skal 
det legges spesielt vekt på estetisk kvalitet.  

Avsnitt 2 er fint, men kan presiseres ytterligere, for eksempel med følgende tekst: «Ved 

søknad om byggetillatelse for ny nærings- og industribebyggelse som kan være støyende 

for berørte støyfølsomme eiendommer, skal tiltakshaver dokumentere at grenseverdiene 

for akkumulert støy fra hele industriområdet ikke overskrides, gjennom en støyfaglig 

utredning. Der grenseverdier ikke overholdes i eksisterende situasjon skal det 

dokumenteres at totalt støynivå ikke øker som følge av tiltaket. Beskrivelse av nødvendige 

støyavbøtende tiltak skal inngå». Siste setning i avsnittet bør heller stå i planbeskrivelsen 

og er ikke en bestemmelse. 

Avsnitt 3 
Ved søknad om byggetillatelse skal støy fra bygg- og anleggsarbeid tilfredsstille krav iht. 
kap. 4 i retningslinje T-1442/2016 eller de til enhver tid gjeldende 
støyforskrifter/retningslinjer. 

T-1442/2016 er allerede erstattet av T-1442/2021. Erfaringsmessig kan også disse 

grenseverdiene være vanskelig å innfri for enkelte arbeidsoperasjoner. Bestemmelsen 

åpner ikke for at grenseverdiene kan overskrides i det hele tatt, der T-1442 angir føringer 

for tiltak dersom det forekommer overskridelser, f.eks. ved å kunne tilby alternativt 

oppholdssted/overnattingssted. Formuleringene kan medføre dispensasjonssøknader. Det 

kan være iht. hensikten, men bare løfter det som en problemstilling.  

Bygg- og anleggsstøy er midlertidig. Det kan derfor virke litt rart å ikke tillate overskridelse 

for slik midlertidig støy, men ha en mildere formulering der det kun tilstrebes å oppnå 

grenseverdier for den permanente støyen fra industri.  

Forslag til omformulering: «Ved søknad om byggetillatelse bør støy fra bygg- og 

anleggsarbeid innfri grenseverdier iht. kap. 6 i retningslinje T-1442/2021. Dersom bygge- 

og anleggsvirksomheten har varighet kortere enn 6 måneder, kan det aksepteres opp mot 

5 dB høyere støynivå i dagperioden og kveldsperioden enn angitt i tabell 4 i T-1442/2021. 

Dersom det ikke er mulig å innfri grenseverdier bør tiltak og varsling gjennomføres iht. 

kap. 6.3 i T-1442/2021». 
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Avsnitt 4 
Dersom ekvivalent støynivå endres med 3 dB eller mer, skal støykartene oppdateres, og 
oversendes kommunen. Industriparken skal i samråd med kommunen, som et minimum, 
gjennomgå beregningene av samlet støybelastning minst hvert femte år for å vurdere 
oppdateringsbehovet sammen med forslag til tiltak der dette er påkrevd.  

Hvordan vet industriparken eller kommunen at støynivå er endret med 3 dB og at det 

derfor er på tide å oppdatere støykartene? Og det er ikke spesifisert at det kun gjelder 

støy fra industriparken, slik at det kan like gjerne gjelde for all støy i området inkludert 

vegtrafikkstøy. Det er heller ikke spesifisert hvor dette gjelder. Det er områder innenfor 

området som ikke er særlig støybelastet i dag, og det skal ingenting til før ekvivalentnivået 

endres med 3 dB der, men om det er langt fra støyfølsom bebyggelse vil ikke dette være 

noe problem. Det er i tillegg påkrevd utredning av støy ved hvert byggetiltak som kan gi 

støy innenfor området, slik at om det kommer en ny virksomhet som gir støy av betydning 

vil dette uansett bli utredet. Avsnittet virker derfor litt unødvendig, men om første setning 

fjernes kan resten gjerne stå, da det kan gi god kontroll og god forutsigbarhet både for 

kommunen og industriparken at de vet det må gjøres en jobb hvert femte år for å 

oppdatere støyberegningene fra området. 

Avsnitt 5 
Industriparken skal ha kontinuerlig fokus på støyreduksjon og avbøtende tiltak internt i 
parken, som en del av parkens miljøprogram og miljøoppfølgingsplan (MOP). 

Dette er ikke formulert som en bestemmelse, og bør flyttes til planbeskrivelsen.  
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5 Trafikk 

5.1. Innledning trafikale forhold 

Dette kapitelet omhandler de hvordan innsigelser og innspill i forhold trafikk til er tatt 

hensyn til etter høring fram reviderte plandokumenter datert oktober 2021. I forbindelse 

med planarbeidet har Sweco utarbeidet et notat «Raufoss industripark - trafikale 

vurderinger», revisjon 09.08.2019. Det er også sett på hvordan faglige råd i fagrapporten 

blir tatt hensyn i de reviderte plandokumentene.  

Etter offentlig ettersyn kom det inn innsigelser fra tre offentlige instanser, hvorav to av 

innsigelsene går på trafikk og trafikale forhold. 

Innsigelsene har vært gjenstand for tre forhandlingsmøter med regionale myndigheter i 

perioden august ─ desember 2020. I tillegg har det vært tett dialog med kommunens 

planavdeling som igjen har involvert deres byggesaksavdelingen. 

5.2. Innsigelse og innspill fra Innlandet fylkeskommune 

Innlandet fylkeskommune varslet om innsigelse på følgende punkter: 

• Manglende plankrav. Etter vår vurdering er områdereguleringsplanen for 

grovmasket til å kunne gi en forsvarlig avklaring av fremtidige behov for 

trafikksikkerhetstiltak eller fremkommelighetstiltak. En nærmere konkretisering av 

krav til avkjørsler, dimensjonering på veger, støyskjerming ol. bør avklares i 

forbindelse med utarbeidelse av detaljreguleringsplaner -i samråd med 

overordnede myndigheter. 

• Manglende rekkefølgekrav for utførelse av nødvendige trafikktiltak. I 

trafikkanalysen fremgår det at det er stor usikkerhet knyttet til trafikkveksten i løpet 

av utbyggingsperioden. For reguleringsbestemmelsene § 4.3, punktene 10) og 11) 

må det i tillegg til krav til analyser og utredninger også kreves utførelse av 

nødvendige trafikktiltak dersom det kan påvises et behov. 

FFaakkttaabbookkss  11 viser Fylkesutvalgets vedtak angående innsigelsen. Innsigelsen går ut på at 

planforslaget mangler mulighet for involvering for å sikre at Innlandet fylkeskommunes 

interesser som samferdselsmyndighet og vegeier av fylkesvegnettet blir ivaretatt, og 

manglende rekkefølgekrav for utførelse av nødvendige trafikktiltak knyttet til kravet om 

trafikkanalyser og -utredninger. 
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Innsigelsen er ivaretatt med: 

Notatet «Redegjørelse knyttet til innkomne innsigelser og hvordan disse er ivaretatt i rev. 

planforslag» datert 25.03.2021 beskriver hvordan forslagsstiller ivaretar innsigelsene med 

følgende tekst:  

For å imøtekomme innsigelsens punkt 2 a), er reguleringsbestemmelsenes § 4.6.1 
(tidligere 4.3.1) supplert med setning som sørger for at Innlandet fylkeskommunes 
samferdselsavdeling involveres i fremtidige byggesaker. Ordlyden skal samsvare 
med ordlyden gjengitt over. I lys av forhandlingene og med henvisning til de 
endringer knyttet til neste innsigelse, punkt 2 b, ønsker RNP likevel å stille spørsmål 

 

 

Faktaboks 1 Møtebok Fylkesutvalgets behandling av saken 



 

asplanviak.no 39 

om hvorvidt denne tillagte setning anses som nødvendig å ha med. RNP/ VTK ber 
om tilbakemelding på dette. 

For å imøtekomme innsigelsens punkt 2 b), er reguleringsbestemmelsenes § 4.3.10 
og 4.3.11 tatt ut og blitt erstattet med ny paragraf 4.2 Plankrav i «nordre område» 
og 4.3 Plankrav til øvrige byggeområder. § 4.2 stiller nå et konkret krav om 
detaljregulering for aktuell del av fv.2398 Skumsjøvegen ned til fv.2368 
Gjøvikvegen med tilhørende kryss før det kan gis tillatelse til ny adkomst ifra nord 
og inn i parken. Dette innebærer at tomteområder som fordrer adkomst fra denne 
utsettes på ubestemt tid. I tillegg til dette viser RNP til den arrondering av 
byggeområdene BI22 mfl. inkl. etablering av ny internveg, ref. dispensasjonssak 
inkl. utsnitt av plankart som har vært på høring. Denne internveg åpner opp for at 
disse områdene kan benytte adkomst fra Grøndalsvegen. For øvrig er 
bestemmelsene supplert med ny paragraf 4.4 som tar for seg Gjennomføring av 
tiltak (foreslått totalt 5 punkter). 

Med dette mener RNP at forslaget ikke bare svarer ut punktene 2 a) og b), men 
også fylkesutvalgets punkt 3. 

KKoommmmeennttaarr::  

Om innsigelsens punkt 2a) viser forslag til reguleringsbestemmelser fra oktober 2021 

følgende bestemmelse:  

§ 4.6 Rekkefølgekrav før byggetillatelse  
1. Sammen med byggesøknad skal det vedlegges en redegjørelse for alle aktuelle 
reguleringsbestemmelser i den aktuelle byggesaken.  

I forslag til reguleringsbestemmelser datert 19.06.2021 lå følgende setning inne i 

bestemmelsen, men som er fjernet i oktober-versjonen: 

For at Innlandet fylkeskommunes samferdselsavdeling (som vegeier) skal kunne 
sikre sine interesser, skal som et minimum fremtidige byggesaker som genererer 
økt trafikk, oversendes fylkeskommunen for uttalelse. 

Vi anbefaler at setningen ovenfor tas inn i reguleringsbestemmelsene igjen da Innlandet 

fylkeskommune har gitt tilbakemelding på at denne setningen vil bidra til å svare ut 

innsigelsen. 

Om innsigelsens punkt 2b) viser forslag til reguleringsbestemmelser fra oktober 2021 

følgende bestemmelse som svarer ut innsigelsen:  
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§ 4.2 Plankrav til ny nordre adkomst (fra fv. 2398 Skumsjøvegen) 
Før det kan gis tillatelse til avkjørsel fra veg SKV7 ut på fv.2398 Skumsjøvegen, skal 
det utarbeides detaljreguleringsplan for aktuell del av Skumsjøvegen ned til 
fv.2368. Det skal sikres nødvendige utredninger av trafikksikkerhet, 
framkommelighet for kollektiv, sykkel og gange, samt hensyn til klima og miljø, og 
behov for tiltak som framkommer som følge av utredningene, også for fv. 2638 
både sør- og nordover fra Skumsjøvegen. 

Når ny adkomst fra fv. 2398 Skumsjøvegen er etablert skal det settes begrensinger 
for biltrafikk gjennom søndre port. Raufoss Næringspark og Vestre Toten kommune 
skal samtidig med at adkomsten etableres bli enige om konkrete 
trafikkreduserende tiltak. 

§ 4.3 Plankrav for byggeområdene BI1-BI25 
Før det kan gis tillatelse til byggetiltak innenfor byggeområdene BI1-BI25, som 
medfører at samlet bebygd areal (BYA) innenfor planområdet overstiger 310.000 
m2, eller senest innen utgangen av 2040, skal det utføres ny trafikk-, luft- og 
støyanalyse tilknyttet vegtrafikk. Det skal deretter igangsettes nødvendig revisjon av 
reguleringsplan ut fra nye analyser. 

§ 4.4 er tatt ut og flyttet til planbeskrivelsen. 

5.3. Innsigelser og innspill fra Statens vegvesen 

Statens vegvesen varslet om innsigelse på følgende punkt: 

• Foreslåtte reguleringsbestemmelser sikrer ikke i tilstrekkelige grad nødvendige 

utredninger og påfølgende tiltak ved etablering av fremtidige byggetiltak. Statens 

vegvesen mener det er utilstrekkelig at utredninger knyttes til byggetillatelse, og at 

det ikke stilles krav om detaljregulering for byggeområder inkludert eksisterende 

områder avsatt til kontor. 

I tillegg anbefaler Statens vegvesen: 

• Det bør foretas mobilitetsplanlegging som viser hvordan Industriparken ser at 

ansatte, både dagens og nye ansatte, skal ferdes mellom bolig og arbeidssted. Det 

er et nasjonalt mål å redusere bilbrukene og stimulere til at flere skal ta kollektiv, gå 

og sykle. Dette må skje i arbeidet med overordnet plan for å få en samlet plan for 

hele området. Konkrete krav bør inntas rekkefølgebestemmelser.  

• Det må det stilles krav om detaljregulering for ny adkomst fra fylkesveg 2398 

Skumsjøvegen, slik at det sikres nødvendige utredninger på trafikksikkerhet, 

framkommelighet for kollektiv, sykkel og gange samt hensyn til klima og miljø, og 

etablering av nødvendige tiltak.  



 

asplanviak.no 41 

• Det bør tas inn parkeringskrav i bestemmelsene, og vi anbefaler å følge Gjøvik 

kommunes parkeringsnorm for industri/lager og kontor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tillegg har Statens vegvesen gitt tilbakemeldinger i form av to brev. I brev datert 

06.05.2021 kommer SVV med forslag til endrede planbestemmelser slik at innsigelsen kan 

frafalles. I brev datert 08.07.2021 går Statens vegvesen igjennom forslag til reviderte 

planbestemmelser som de mottok på e-post 28.06.2021. 

I brevet datert 08.07.2021 skriver SVV at de de registrerer at de fleste merknadene er 

ivaretatt.  

 
… 
… 
… 

 

Faktaboks 2 Høringsuttalelse med innsigelse fra SVV datert 15.06.2020 
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Tabellen under viser sammenstilling av SVV´s forslag til reviderte bestemmelser med deres 

tilbakemeldinger. 

§§  44  FFeelllleessbbeesstteemmmmeellsseerr  

§§  44..22  PPllaannkkrraavv  ttiill  nnyy  nnoorrddrree  aaddkkoommsstt  ((ffrraa  ffvv..  22339988  SSkkuummssjjøøvveeggeenn))  

Bestemmelse datert 19-06-2021: Svar fra SVV datert: 08.07.2021 

Før det kan gis tillatelse til avkjørsel fra veg 

SKV7 ut på fv.2398 Skumsjøvegen, skal det 

utarbeides detaljreguleringsplan for 

aktuell del av Skumsjøvegen ned til fv. 

2368. Det skal sikres nødvendige 

utredninger av trafikksikkerhet, 

framkommelighet for kollektiv, sykkel og 

gange, samt hensyn til klima og miljø, og 

behov for tiltak som framkommer som 

følge av utredningene, også for fv. 2638 

både sør- og nordover fra Skumsjøvegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SSVVVV  aannsseerr  aatt  ddeerreess  iinntteerreesssseerr  eerr  iivvaarreettaatttt  

ggjjeennnnoomm  nnyy  oorrddllyydd  ttiill  bbeesstteemmmmeellsseenn, og 

sikrer at behov for tiltak som utredningene 

i forbindelse med reguleringsplanarbeidet 

avdekker blir fulgt opp i reguleringsplan.  

 

SVV foreslår at tidligere § 4.4 som 

omhandler Søndre port blir flyttet til denne 

bestemmelsen, se tekst under. 

 

Adkomst søndre port: Når ny adkomst fra 
Skumsjøvegen er etablert skal det settes 
begrensinger for biltrafikk gjennom søndre 
port. Raufoss Næringspark og Vestre Toten 
kommune skal samtidig med at adkomsten 
etableres bli enige om konkrete 
trafikkreduserende tiltak. 

 

Denne bestemmelsen er foreslått slettet. 

SVV mener det kan knyttes bestemmelse til 

begrensning av bruken av Søndre port 

gjennom detaljregulering av 

Skumsjøvegen, og SVV foreslår punktet 

flyttet til § 4.2. 

Bestemmelse Sweco oktober 2021:  

Før det kan gis tillatelse til avkjørsel fra veg 

SKV7 ut på fv.2398 Skumsjøvegen, skal det 

utarbeides detaljreguleringsplan for 

aktuell del av Skumsjøvegen ned til 

fv.2368. Det skal sikres nødvendige 
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utredninger av trafikksikkerhet, 

framkommelighet for kollektiv, sykkel og 

gange, samt hensyn til klima og miljø, og 

behov for tiltak som framkommer som 

følge av utredningene, også for fv. 2638 

både sør- og nordover fra Skumsjøvegen. 

Når ny adkomst fra fv. 2398 Skumsjøvegen 

er etablert skal det settes begrensinger for 

biltrafikk gjennom søndre port. Raufoss 

Næringspark og Vestre Toten kommune 

skal samtidig med at adkomsten etableres 

bli enige om konkrete trafikkreduserende 

tiltak. 

  

§§  44..33  PPllaannkkrraavv  ffoorr  bbyyggggeeoommrrååddeennee  BBII11─BBII2255  

Bestemmelse datert 19-06-2021: Svar fra SVV datert: 08.07.2021 

Før det kan gis tillatelse til byggetiltak 

innenfor byggeområdene BI1─BI25, som 

medfører at samlet bebygd areal (BYA) 

innenfor planområdet overstiger 

310 000 m2, eller senest innen utgangen 

av 2040, skal det utføres ny trafikk-, luft- og 

støyanalyse tilknyttet vegtrafikk. Det skal 

deretter igangsettes nødvendig revisjon av 

reguleringsplan ut fra nye analyser. 

SSVVVV  aannsseerr  aatt  ddeerreess  iinntteerreesssseerr  eerr  iivvaarreettaatttt  

ggjjeennnnoomm  bbeesstteemmmmeellsseenn, og at disse følges 

opp gjennom kommunens 

byggesaksbehandling. 

 

  

§§  44..44  PPllaannkkrraavv  ffoorr  BBKK11  oogg  BBKK33  

Bestemmelse datert 19-06-2021: Svar fra SVV datert: 08.07.2021 

Ved videre utbygging eller utvidelse av 

kontorarealene BK1 og BK3 skal det 

utarbeides detaljreguleringsplan(er). 

SSVVVV  aannsseerr  aatt  ddeerreess  iinntteerreesssseerr  eerr  iivvaarreettaatttt  

ggjjeennnnoomm  bbeesstteemmmmeellsseenn..    

SVV er enig i at punktene som omhandler 

tiltak i samarbeidsavtale for ATP Raufoss 

legges til planbeskrivelsen. 

§§  44..66  RReekkkkeefføøllggeekkrraavv  fføørr  bbyyggggeettiillllaatteellssee  

Bestemmelse datert 19-06-2021: Svar fra SVV datert: 08.07.2021 
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13. Behovet for sykkelparkering i Raufoss 

Industripark skal kartlegges, og det skal 

utarbeides en plan for sykkelparkering 

innen 1 (ett) år fra når planen trer i kraft. 

Sykkelparkering i henhold til planen skal 

være etablert senest 3 år etter at planen er 

trådt i kraft. 

 

SVV mener Vestre Toten kommune som 

planmyndighet må vurdere om dette 

tiltaket skal legges som 

rekkefølgebestemmelse knyttet til 

planvedtak eller skrives inn i 

planbeskrivelsen. 

 

Bestemmelse Sweco oktober 2021  

Bestemmelsen er flyttet til 

planbeskrivelsen- står ikke i bestemmelse 
 

  

§§  44..77  RReekkkkeefføøllggeekkrraavv  fføørr  ffeerrddiiggaatttteesstt//  mmiiddlleerrttiiddiigg  bbrruukkssttiillllaatteellssee  

Bestemmelse datert 19-06-2021: Svar fra SVV datert: 08.07.2021 

6. Nysethvegen planlegges stengt for en 

lengre periode i 2022 ifm. bygging av ny bru 

over Skoledammen. Samtidig med dette 

stenges hovedporten til Raufoss Industripark 

for en prøveperiode. Det foretas trafikktelling 

både før, under og etter denne perioden.  

Det skal i etterkant av perioden 

gjennomføres en evaluering. Evalueringen 

skal skje i et samarbeid mellom Raufoss 

Industripark og Vestre Toten kommune, før 

permanente tiltak besluttes. 

 

 

 

 

 

Statens vegvesen har gjennom hele 

planprosessen holdt fast ved at 

hovedadkomst til industriparken bør 

legges til nordre port som har direkte 

adkomst til riksveg 4. Ved å redusere 

trafikken gjennom Søndre port, vil 

belastningen i krysset Nyseth/Storgata 

reduseres, og trafikken generelt gjennom 

deler av Storgata vil gå ned. 

 

SVV mener forslaget om en før- og 

etterundersøkelse vil gi verdifull 

informasjon om fordeling 
av trafikken når Søndre port blir stengt 

over en periode. Stengningen og 

undersøkelsene vil avdekke hvilke 

virkninger dette vil få for Raufoss sentrum. 

Avhengig av lengde på 

stengningsperioden, kan det i tillegg føre 

til endrede vaner for valg av adkomst til 

industriparken. 
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SSVVVV  mmeenneerr  tteekksstteenn  ii  ppuunnkktteett  bbøørr  ffllyytttteess  ttiill  

ppllaannbbeesskkrriivveellsseenn, da dette er tiltak som 

ikke ligger i tilknytning til selve 

planarbeidet/er relatert til selve 

planarbeidet. 

 

Bestemmelse Sweco oktober 2021:  

Bestemmelsen er flyttet til 

planbeskrivelsen kap. 7.2.11- står ikke i 

bestemmelse 

 

  

§§  44..1155  PPaarrkkeerriinngg  

Bestemmelse datert 19-06-2021: Svar fra SVV datert: 08.07.2021 

Utsnitt fra paragrafen 3. avsnitt:  
For nye bygg som oppføres skal det 

avsettes minimum 0,5 sykkelplasser per 

100 m2 BRA innenfor de enkelte 

byggeområdene regulert til BI1-BI26 

(industri). Tilsvarende skal det for BK1─BK3 

(kontor) og BKB1─BKB2 

(næring/tjenesteyting) avsettes 

minimum 1 sykkelplasser per 100 m2 BRA. 

Det skal etableres ladepunkter og 

takoverbygg for felles/større 

sykkelparkeringsplassanlegg. 

Med henvisning til § 4.6.13, senest 3 år 

etter at planen er trådt i kraft skal de 

høyest prioriterte 

sykkelparkeringsplassene være 

etablert/utbedret. Disse skal være med 

takoverbygg og lademulighet for el-sykkel. 

SSttaatteennss  vveeggvveesseenn  mmeenneerr  aatt  ddeerreess  

mmeerrkknnaaddeerr  eerr  iimmøøtteekkoommmmeett, og ser at 

parkeringsdekningen legger opp til en 

nøktern norm.  

 

SVV ser det som positivt at det for 

kontorområdene og områder for 

næring/tjenesteyting legges opp til en 

høyere parkeringsnorm for sykkel da disse 

områdene vil generere mer trafikk enn 

industri. 

Bestemmelse Sweco oktober 2021:  

For nye bygg som oppføres skal det 

avsettes minimum 0,5 sykkelplasser per 

100 m2 BRA innenfor de enkelte 

byggeområdene regulert til BI1-BI26 
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(industri). Tilsvarende skal det for BK1─BK3 

(kontor) og BKB1─BKB2 

(næring/tjenesteyting) avsettes 

minimum 1 sykkelplasser per 100 m2 BRA. 

Det skal etableres ladepunkter og 

takoverbygg for felles/større 

sykkelparkeringsplassanlegg. 

 

Dette er tatt ut i bestemmelse datert 19-06-

2021:  

Med henvisning til § 4.6.13 (denne § er i 

slettet), senest 3 år etter at planen er trådt i 

kraft skal de høyest 

prioriterte sykkelparkeringsplassene være 

etablert/utbedret. Disse skal være med 

takoverbygg og lademulighet for el-sykkel. 

  

§§  55  BBeebbyyggggeellssee  oogg  aannlleegggg  ((PPBBLL  §§  1122--55  nnrr..  11))  

§§  55..22  IInndduussttrrii  ((BBII11─BBII2255))    

Bestemmelse datert 19-06-2021: Svar fra SVV datert: 08.07.2021 

 

 

SVV registrerer at det er avklart at 

parkering i ovennevnte områder skal inngå 

i beregning av BYA, og SSVVVV  sseerr  aatt  ddeerreess  

mmeerrkknnaadd  mmeedd  ddeettttee  eerr  iivvaarreettaatttt.. 

Bestemmelse Sweco oktober 2021:  

Ingen endring i versjon av bestemmelse 

19-06-2021 

 

§§  55..33  IInndduussttrrii  ((BBII2266)) 
Bestemmelse datert 19-06-2021: Svar fra SVV datert: 08.07.2021 

  SVV registrerer at det er avklart at 

parkering i ovennevnte områder skal inngå 

i beregning av BYA, og SSVVVV  sseerr  aatt  ddeerreess  

mmeerrkknnaadd  mmeedd  ddeettttee  eerr  iivvaarreettaatttt.. 
Bestemmelse Sweco oktober 2021:   

Ingen endring i versjon av bestemmelse 

19-06-2021  
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5.4. Oppsummering og anbefalte tiltak i trafikknotatet  

I notatet «Raufoss industripark - trafikale vurderinger», revisjon 09.08.2019, finner vi 

oppsummering og anbefalte tiltak. Under følger en oppsummering av funnene i notatet.  

Det er beregnet at en utbygging av 75000 m2 vil gi en trafikkøkning på 1300 i ÅDT til 5700 

i ÅDT. Med de gitte forutsetninger så viser resultatene fra kapasitetsberegningene for 

utvalgte kryss at ingen av de undersøkte kryssene blir overbelastet, men at Grøndalsvegen 

fra industriparken og Nysethvegen vil få noe anstrengt trafikkavvikling. Det er i praksis ikke 

forskjell på avviklingen i situasjonen med og uten ny adkomst i Skumsjøvegen. 

Hensikten med å bygge den nye adkomsten i Skumsjøvegen er at det på vinteren er 

utfordringer knyttet til den nordre adkomsten i Grøndalsvegen på begge sider av elva. I 

tillegg ønsker industriparken å etablere en lager- og logistikksentral internt i parken. I dag 

benytter man seg av en sentral som er plassert i Prøven industriområde, og dette gir en 

del kjøring med tunge kjøretøy mellom Prøven og Raufoss Industripark. Internt i 

industriparken vil det være god trafikkavvikling. Ingen av kryssene i parken vil være i 

nærheten av de trafikkmengdene som er lagt til grunn for kapasitetsberegningene i 

kryssene på offentlig vegnett. 

Basert på de ovenstående vurderinger er det ikke foreslått tiltak for å forbedre forholdene 

for biltrafikken. Imidlertid bør sjåførene i anleggsperioden instrueres til å bruke nordre 

adkomst. På denne måten kan anleggstrafikkgjennom Raufoss sentrum reduseres. 

For kollektivtrafikken, gående og syklende utgangspunktet vil forholdene mer eller mindre 

bli som i dag, en situasjon som vurderes å være akseptabel. Dagens bilførerandel til 

parken er beregnet til 75 %. Dersom utbyggingen skal realiseres uten økning i biltrafikk, 

må bilandelen reduseres til 57 %. 

Basert på vurderinger av dagens situasjon og fremtidig situasjon viser notatet en liste med 

forslag til tiltak som er vist nedenfor:  

• Parkeringsplasser: Antall parkeringsplasser er det viktigste elementet som styrer 

bilbruken. Det bør legges til grunn en restriktiv parkeringsnorm. 

Parkeringsplassene bør brukes bevisst, slik at de som har størst behov prioriteres. 

• Parkeringsplasser: Plassering av parkeringsplasser. Nye parkeringsplasser foreslås 

plassert utenfor det inngjerdete området, slik at bilistene blir tvunget til å gå det 

siste stykket. Tiltaket vil i seg selv gi færre kjøretøykilometer. Dersom tiltaket 
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kombineres med bussholdeplass inne i parken, vil bussen få noe bedre 

konkurransekraft mot bilen, noe som kan medføre at enkelte velger å ta buss hele 

vegen hjemmefra.  

• Sykkelparkering: Det bør etableres parkeringsplasser for sykkel og el-sykkel inne 

på industriparkens område, så nær den enkelte arbeidsplass som mulig. 

Parkeringsplassene bør være under tak, og det bør tilrettelegges for garderober 

(klesskift/ dusj) til bruk for de som sykler. 

• Elsykkel-ordning: Samarbeid med kommunen om elsykkelordning mellom 

jernbane/bussterminal og industriparken. 

• Infrastruktur: Det etableres fortau eller gang- og sykkelveg langs de viktigste 

internvegene i industriparken. Sentralt i dette er internvegen nord/syd. 

• Infrastruktur: I anleggsperioden bør sjåførene instrueres til å bruke nordre adkomst. 

Disse tiltakene kan gi redusert tungbiltrafikk i Raufoss sentrum. 

• Mobilitetsplan: Det bør stilles krav til at nye bedrifter som slår seg ned i 

industriparken, skal utarbeide mobilitetsplaner. 

• Godstransport: Etablering av et lokalt lager- og logistikksenter for å samordne 

godstrafikk intern i parken. Tiltaket kan kombineres med adkomst via 

Skumsjøvegen, men det er ikke nødvendig. Dette gir redusert tungbiltrafikk i 

Raufoss sentrum. 

• Kollektivtilbud: Bistå i planlegging av forsterket kollektivtilbud slik at dette vil være 

tilpasset ansatte og andre som reiser til og fra industriparken. 

• Kollektivtilbud: Innhente erfaringer fra Kongsberg næringspark knyttet til bruk av 

autonome busser. 

• ATP Raufoss 2040: RNP deltar som medlem av styringsgruppen i Areal- og 

transportplan-prosjektet Raufoss 2040 -Framtidens stedsutvikling basert på 

samordnede og langsiktige areal -og transportløsninger sammen med Vestre Toten 

kommune og Statens vegvesen. RNP vil gjennom deres deltakelse bidra til økt 

kunnskap, og dette vil kunne føre til andre vurderinger av behov for tiltak. 

Tiltakene har til hensikt å bidra til å øke andelen som går, sykler eller reiser kollektivt, gi 

bedre trafikksikkerhet og/eller redusere tungtrafikken gjennom Raufoss sentrum. Alle 

disse tiltakene inngår/ blir ivaretatt i planbeskrivelsen og bestemmelsene fra oktober 

2021. 
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5.5. Kommentarer til reguleringsbestemmelser om trafikk og parkering 

§§  44..22  PPllaannkkrraavv  ttiill  nnyy  nnoorrddrree  aaddkkoommsstt  ((ffrraa  ffvv..  22339988  SSkkuummssjjøøvveeggeenn))  

Bestemmelse 4.2 med forslag til ny tekst med rødt:  

Før det kan gis tillatelse til avkjørsel fra veg SKV7 ut på fv.2398 Skumsjøvegen, skal det 

utarbeides detaljreguleringsplan for krysset og aktuell del av Skumsjøvegen ned til 

fv.2368. Det skal sikres nødvendige utredninger av trafikksikkerhet, trafikkmengder, 

vegtrafikkstøy, framkommelighet for kollektiv, sykkel og gange, samt hensyn til klima og 

miljø. Behov for tiltak som framkommer som følge av utredningene, også for fv. 2368 både 

sør- og nordover fra krysset mellom Skumsjøvegen/Gjøvikvegen, skal inngå i planen. 

Når ny adkomst fra fv. 2398 Skumsjøvegen er etablert skal det settes begrensinger for 

biltrafikk gjennom søndre port. Raufoss Næringspark og Vestre Toten kommune skal 

samtidig med at adkomsten etableres bli enige om konkrete trafikkreduserende tiltak.  

Alternativ formulering siste setning: Plan for konkrete trafikkregulerende tiltak i Raufoss 

skal utarbeides samtidig med detaljreguleringen for ny nordre atkomst.  

KKoommmmeennttaarr::  Statens vegvesen er tilfreds med bestemmelsen slik den står. Vi har foreslått 

noen presiseringer med rødt for å klargjøre innholdet og rette feil (i vegnr.), blant annet 

bør også tema trafikkmengder og vegtrafikkstøy inngå i en framtidig utredning knyttet til 

en ny nordre atkomst.  

Bestemmelsen omfatter areal utenfor planområdet. Kommunegrensa mot Gjøvik går ved 

Skumsjøvegen og plankravet ser da ut til å omfatte i alle fall delvis areal i Gjøvik kommune. 

Trafikkreduserende tiltak kan være kollektiv, sykkel- og gange, bysykkelordning ol. som er 

omtalt som avbøtende tiltak i planbeskrivelsen (kap. 7. 4 jf. også kap. 7.2.11 og kap. 6.2.) 

En del mer om dette sto i tidligere versjon av planbestemmelsene, men er flyttet til 

planbeskrivelsen etter prosessen med SVV blant annet fordi det ikke hadde en form som 

egner seg som en bestemmelse.  

Siste avsnitt stod tidligere i en annen bestemmelse (§ 4.4 gjennomføring av tiltak, versjon 

290521), etter dialog med SVV tatt inn her (§ 4.2). Øvrig del av tidligere bestemmelse ble 

flyttet til planbeskrivelsen kap. 7.2.11. Formuleringen om at RNP og Vestre Toten kommune 

skal bli enige om konkrete trafikkreduserende tiltak er vanskelig å håndheve. Det foreslås 

en alternativ formulering av siste setning som knytter en plan for konkrete 

trafikkregulerende tiltak i Raufoss til utarbeiding av detaljreguleringsplan for ny nordre 
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atkomst. Siden denne formuleringen er grunnlag for avklaring av innsigelsen fra Statens 

vegvesen, bør endringen for sikkerhetsskyld sjekkes ut med Statens vegvesen. 

Uansett bør samarbeidet og ansvarsfordeling mellom RNP og Vestre Toten kommune 

knyttet til ATP for Raufoss beskrives i planbeskrivelsen.  

 

§§  44..33  PPllaannkkrraavv  ffoorr  bbyyggggeeoommrrååddeennee  BBII11--BBII2255 

Før det kan gis tillatelse til byggetiltak innenfor byggeområdene BI1-BI25, som medfører 

at samlet bebygd areal (BYA) innenfor planområdet overstiger 310.000 m2, eller senest 

innen utgangen av 2040, skal det utføres ny trafikk-, luft- og støyanalyse tilknyttet 

vegtrafikk. Det skal deretter igangsettes nødvendig revisjon av reguleringsplan ut fra nye 

analyser 

KKoommmmeennttaarr::  Statens vegvesen er fornøyd med ordlyden jf. innsigelsesbehandling. 

Denne må leses i lys av at trafikkanalysen som er utarbeidet har gjort vurderinger fram mot 

år 2039 og ut fra en økt utbygging med 65 000 m2 BYA i tillegg til i dag. Foreliggende 

analyse er gjort med visse forutsetninger. Desto lenger fram i tid, desto større usikkerhet er 

det om analysen stemmer. Derfor må det da gjøres en ny analyse for hele planområdet når 

taket for samlet BYA er nådd, eller senest innen utgangen av år 2040. Ut fra disse nye 

analysene skal det settes i gang revisjon av reguleringsplanen for hele området. Denne 

forståelsen kan med fordel tas inn i planbeskrivelsen. 

Bestemmelsen hindrer ikke at reguleringsplanen kan endres før år 2040.  

§§  44..66    RReekkkkfføøllggeekkrraavv  oomm  bbyyggggeettiillllaatteellssee    

KKoommmmeennttaarr:: § 4.6 (og 4.7) er ikke rekkefølgekrav i lovens forstand. Mange av kravene 

ligger dessuten i forskrift (SAK) og er dokumentasjonskrav ved søknad om byggetillatelse. 

Se utfyllende kommentarer til § 4.6 og 4.7 i kap. 2.  

§ 4.6.1: 

Sammen med byggesøknad skal det vedlegges ei sjekkliste med en redegjørelse 
for hvordan alle aktuelle reguleringsbestemmelser i den aktuelle byggesaken er i 
varetatt.  
 
Tas inn igjen: For at Innlandet fylkeskommunes samferdselsavdeling (som vegeier) 
skal kunne sikre sine interesser, skal som et minimum fremtidige byggesaker som 
genererer økt trafikk, oversendes fylkeskommunen for uttalelse.  
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KKoommmmeennttaarr:: Tillegget om at innlandet fylkeskommune skal involveres i byggesaker står i 

bestemmelsene versjon av 290521, men ikke bestemmelsene fra oktober. Siden det lå til 

grunn for avklaring av innsigelse med SVV, er det vår klare anbefaling om at setningen tas 

inn igjen for å være sikker på at innsigelsen til planforslaget er avklart. Ellers forslag til 

noen presiseringer i teksten markert med rødt.  

§ 4.6.10: 

Før det kan gis byggetillatelse til bygge- og anleggstiltak på nye byggeområder BI17, 
BI18, BI20, BI22, BI23, BI24 og BI25, SAA1 og SAA2, samt innenfor eksisterende 
byggeområder BK1, BK2 og BK3, skal det ved etablering av ny virksomhet, med mer 
enn 50 arbeidsplasser (heltid), utarbeides mobilitetsplan for denne virksomheten. 
Dette gjelder ikke der hvor eksisterende virksomheter flytter internt inne i parken.  
dokumentere forventet mobilitetssituasjon med byggetiltaket gjennomført og hvordan 
avbøtende/tilretteleggende tiltak er sikret. Denne dokumentasjonen skal inneholde 
mål om ønsket reisemiddelfordeling i tråd med kommunens overordnede mål, og 
beskrive tilbud for gående, syklende, kollektivtransport og bil, inkludert 
parkeringsløsninger. Dette omfatter også en redegjørelse av trafikkmengder, 
varetransport og lagringsbehov på byggeområdet og eventuelt behov for transport 
internt i Industriparken og til andre deler av Raufoss og andre steder 
 

KKoommmmeennttaarr::  Det foreslås å stryke kobling til antall arbeidsplasser i bestemmelsene fordi 

også etableringer som ikke gir så mange arbeidsplasser, men som for eksempel gir økt i 

varetransport, kan få innvirkning for trafikkforholdene. For kommunen er virkninger for 

trafikkforholdene utenfor industriparken viktig å få fram, og det er intensjonen bak denne 

bestemmelsen. Omfanget av dokumentasjonen av mobilitetssituasjonen vil kunne variere, 

ved etablering av små virksomheter som ikke gir mye ny / økt transport kan det være 

tilstrekkelig en enkel redegjørelse.  

Også intern flytting av virksomheter innen kan føre til endret mobilitet, hvis for eksempel 

det medfører økt bruk av en av inngangene. Derfor foreslås den setningen som strøket. 

Ved flytting av virksomhet kreves ikke byggetillatelse dersom det ikke samtidig medfører 

bygging, eller søknad om bruksendring. 

Forslag om tillegg i planbeskrivelsen (kap. 7.2.11) for å konkretisere når og hvordan 

mobilitet skal vurderes og dokumenteres:  

Mobilitet skal dokumenteres for all transport av varer og folk. Denne dokumentasjonen 
skal beskrive framtidig mobilitetssituasjon og gjøre rede for:  

• Ønsket reisemiddelfordeling i tråd med kommunens overordnede mål 

• Totalt transportomfang (personreiser til og fra jobb, reiser i arbeid, besøksreiser, 
varelevering, godstransport, renovasjon. 
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• Fordeling av transport gjennom døgnet og hvordan den totale transporten fordeles 
på ulike typer transportmidler  

• Beskrive tilbud for gående, syklende, kollektivtransport og bil. 

• Løsninger for parkering med antall plasser og organisering av parkeringen. 

Dette omfatter også en redegjørelse av trafikkmengder på vegnettet, varetransport og 
lagringsbehov på byggeområdet og eventuelt behov for transport internt i Industriparken 
og til andre deler av Raufoss og andre steder. 

§ 4.6.12: 
Parkeringsløsning hjemlet i § 4.15 skal være godkjent før byggetillatelse kan gis. 

 
KKoommmmeennttaarr: Se kap. 2.2 og om 4.15 under. 
 

§§  44..77  RReekkkkeefføøllggeekkrraavv  fføørr  ffeerrddiiggaatttteesstt//  mmiiddlleerrttiiddiigg  bbrruukkssttiillllaatteellssee  

§ 4.7.2: 
Før det kan gis ferdigattest/ midlertidig brukstillatelse til bygge- og anleggstiltak i 
nye byggeområder skal adkomstveger, avkjørsler, samt sykkelparkering, fortau, 
gang- og sykkelveg fra nærmeste innfartsparkering og frem til og langs det aktuelle 
byggeområdet være ferdig opparbeidet. 

 

§ 4.7.3: 
Før det kan gis ferdigattest/ midlertidig brukstillatelse til bygge- og anleggstiltak i 
nye byggeområder skal det være opparbeidet tilstrekkelig antall parkeringsplasser 
for ansatte innenfor feltene SPP1-SPP5, jfr. § 4.15. 

 
KKoommmmeennttaarr:: Etablering av sykkelparkering jf. bestemmelse 4.15 er også viktig å få 
ferdigstilt og tas derfor inn i opplistingen i § 4.7.2.  
  

§§  44..88  UUttoommhhuussppllaann    

Utomhus planen skal blant annet vise parkering- og biloppstillingsplasser/sykkelparkering 

og varelevering, lagringsareal og nødvendige overdekte areal mv. 

KKoommmmeennttaarr:: Ingen kommentarer til denne bestemmelsen når det gjelder trafikk og 

parkering.  
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§§  44..1155  PPaarrkkeerriinngg  

Ansatt-/ besøksparkering for nye bygg som oppføres skal som hovedregel skje innenfor 

parkeringsplassene merket som SPP1─SPP5 i plankartet.  

Det kan opparbeides parkeringsplasser for kjøretøy i aktiv tjeneste, eller ansatte/ 

besøkende med særskilt innkjøringstillatelse innenfor det enkelte byggeområde.  

Det skal innenfor parkeringsplassene angitt som SPP1─SPP5 avsettes minimum 0,35 og 

maksimum 0,7 biloppstillingsplass per 100 m2 bruksareal (BRA). Krav per definert 

bruksareal regnes samlet sett for SPP1─SPP5, og de enkelte byggeområdene regulert til 

BI1─BI26 (industri), BK1─BK3 (kontor) og BKB1─BKB2 (næring/tjenesteyting).  

For nye bygg som oppføres skal det avsettes minimum 0,5 sykkelplasser per 100 m2 BRA 

innenfor de enkelte byggeområdene regulert til BI1─BI26 (industri). Tilsvarende skal det 

for BK1─BK3 (kontor) og BKB1─BKB2 (næring/tjenesteyting) avsettes minimum 

1 sykkelplasser per 100 m2 BRA. Det skal etableres ladepunkter og takoverbygg for felles/ større 

sykkelparkeringsplassanlegg. Det skal etableres ladepunkter og takoverbygg for 20% av 

sykkelparkeringsplassene. Sykkelparkeringene skal lokaliseres nær inngangsparti ved nye 

bygg. 

Tas inn igjen:  

Senest 3 år etter at planen er trådt i kraft skal de høyest prioriterte sykkelparkeringsplassene 

være etablert/utbedret. Disse skal være med takoverbygg og lademulighet for el-sykkel. 

Antall parkeringsplasser per byggeområde reservert for personer med nedsatt 

funksjonsevne skal være minst 5 % av totalt antall bilparkeringsplasser og aldri færre enn 

én.  

Parkeringskravene gjelder ikke lagerbygg, eller midlertidige bygg/ telt til bruk for 

oppbevaring og lagring, uten permanente arbeidsplasser. 

KKoommmmeennttaarr::  Parkeringskravet i avsnitt 2 er på samme nivå som lignende områder ellers i 

landet.  

Det foreslås at krav til ladepunkter og takoverbygg stilles til en gitt prosent av 

sykkelparkeringer for å konkretisere dette. Det er også viktig at sykkelparkeringen legges 

nær inngangsparti for å bidra til at bruk av sykkel blir en fordel for arbeidstakerne.  
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Det er en klar anbefaling at avsnitt 4 om etablering/utbedring av sykkelparkering tas inn 

igjen, om enn en litt omskrevet versjon for å passe med avsnittet over, siden det var del av 

innsigelsesprosessen med Statens vegvesen.  

 

§§  66..44  PPaarrkkeerriinnggssppllaasssseerr  ((SSPPPP11─SSPPPP55))  

Innenfor SPP1 skal det avsettes tilstrekkelig parkeringsareal for store kjøretøy (lastebiler/ 

trailere/ semitrailere/ vogntog) i tjenesteoppdrag for industriparken. Øvrig del benyttes til 

personbiler for ansatte i industriparken. Det skal opparbeides et tydelig fysisk skille 

mellom disse delene.  

Det tillates oppført et mindre bygg for hvile, garderobe, enkel bespisning for yrkessjåfører. 

SPP2─SPP5 skal kun benyttes til parkering for ansatte i, og besøkende til virksomheter 

tilknyttet industriparken.  

KKoommmmeennttaarr  ttiill  §§  66..44  oogg  66..55::  Ifølge oversikt i trafikkanalysen er det i dag 820 

parkeringsplasser fordelt på vakt nord/Grøndalsevegen (220), Kortosvegen (380) og 

Enggata (220). Vi finner ikke omtale av hvor mange parkeringsplasser planforslaget åpner 

for i planbeskrivelsen. Omtale av parkering og parkeringsdekning bør utdypes i 

planbeskrivelsen kap. 7.2.11. 

Arealoversikt i planbeskrivelsen sier at det 

er satt av over 26 000 m2 til parkering og 

12 000 m2 til kombinert parkering og 

bebyggelse. Ifølge plankartet er de to 

største parkeringsområdene SPP1 på 9,4 

dekar og SPP2 på 11,8 dekar.  
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Ved utregning av grad av utnytting skal en parkeringsplass regnes med 18m2. Gitt 18m2 

per parkeringsplass gir dette over 1170 parkeringsplasser innenfor områder regulert til 

parkering. I tillegg er det plass til mange parkeringsplasser innenfor SAA1 og SAA2. 

I tillegg kan det etableres parkeringsplasser innenfor det enkelte byggeområdet 

(parkering inngår i utregning av krav til utnyttingsgrad). Ut fra dette kan 

parkeringskapasiteten mer enn dobles sammenlignet med dagens parkeringskapasitet. 

Dette er ikke i tråd med argumentet for at det i framtiden ikke blir vesentlig flere 

arbeidsplasser i parken på grunn av robotisering.  

Kommunen har ikke styringsmulighet for antall parkeringsplasser som etableres innenfor 

byggeområdene, utover grad av utnytting. RNP har ifølge planbeskrivelsen egeninteresse 

av å begrense trafikken innenfor portene, og dermed også antall parkeringsplasser.  

6 Oppsummering – behov for endringer i 
planbeskrivelsen 

Dersom innspillene omtalt over følges opp, er det aktuelt å endre planbeskrivelsen. Dette 

er viktig med tanke på tolking av reguleringsplanen, dersom det oppstår uklarhet eller 

tvist om forståelsen av krav i planen. Det er særlig kapitlene angitt under vi tror det er 

viktig å presisere forhold som er tatt inn i bestemmelsene: 

• 4.3 Plankart 

• 7.2.10 Støy, forurensing og sikkerhet 

• 7.2.11 Trafikale vurderinger 

• 7.2.12 Teknisk infrastruktur 

• 7.2.16 Miljøoppfølgingsplan/program 

 

Omtale av bruene over Hunnselva innenfor planområdet mangler i planbeskrivelsen, og 

må innpasses under en av de eksisterende kapitlene, eller få et eget underkapittel.  

Endring av nummerering og overskrifter i bestemmelser (jf. vedlegg 1 og 2) krever 

oppdatering gjennom hele planbeskrivelsen der det er referert til konkrete bestemmelser 

for at det skal være samsvar, og at planbeskrivelsen skal være brukervennlig når 

planforslaget er vedtatt.  
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7 Vedlegg 

Vedlegg 1 Reviderte bestemmelser med viste endringer 

Vedlegg 2 Nytt forslag til reguleringsbestemmelser (rensket versjon av vedlegg 1)  

 

Kilder 

• 0_0 Planbeskrivelse_Raufoss industripark_Sweco 29 okt 2021 

• 1_1 Planbestemmelser_Sweco okt 2021 

• 2-0 Plankart 

• 4_1 Notat Støyvurderinger_Sweco okt 2018 

• 5_1 Støyberegninger_Multiconsult 2015 

• 5_2 Notat vegtrafikkstøy adkomst fra nord_Sweco juli 2019 

• 5_3 Støyberegninger_Brekke & Strand Akustikk AS 2020 (Benteler) 

• 5_4 Støyberegninger_Brekke & Strand Akustikk AS 2021 

• 5_5 Støysonekart fra Brekke og Strand Akustikk AS 2021 

• 11_1 Notat VA_Overvann_Sweco april 2021 

• 12_1 Trafikale vurderinger_Sweco aug 2019 

• 14_1 Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan (MOP)_SWECO_DES2019 

• 17_3 Illustrasjonsplan m_Overvann_Sweco des2019 

• 26_1 Notat 25-03-2021- Redegjørelse prosess forhandlinger innsigelser-Raufoss 

industripark 

• 26_3 Brev 06-05-21 fra SVV – tilbakemelding bestemmelser 

• 26_4 Brev 08-07-21 fra SVV – tilbakemelding bestemmelser 

 

 


