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HØRINGSSVAR TIL OMRÅDEREGULERING RAUFOSS 
INDUSTRIPARK SAMT OPPHEVELSE AV REGULERINGSPLANER 
FOR «HUNNSELVA – EGSTAD – SVARTÅSEN» OG «RAUFOSS 
INDUSTRIPARK ØST» 
 
Vi viser til oversendelse med brev av 26.03.20, og vil med dette komme med en faglig 
administrativ uttalelse til planforslaget. Fylkeskommunen har ingen merknader til opphevelse 
av ovennevnte gjeldende planer.  
 
Det er flere sentrale punkter knyttet til samferdsel som ikke er tilfredsstillende løst i forslag til 
ny reguleringsplan for industriparken. En endelig uttalelse fra Innlandet fylkeskommune, hvor 
det eventuelt knyttes innsigelse til disse punktene, er avhengig av en politisk behandling i 
fylkesutvalget 25. august.  
 
Byplanmessige forhold 
Den interkommunale områdeplanen for Raufoss industripark har vært gjennom en lang 
prosess. Planen skal legge grunnlag for videre utvikling av næringsområdet og sikre god 
tilknytning til omgivelsene, både Raufoss sentrum og natur og landskap omkring.  
 
Det er behov for å sikre en god interaksjon mellom tettstedet og fabrikken og sikre 
grøntområder og tilgjengelighet til Hunnselva. Arkitektkonkurransen Europan i 2019 belyser 
denne sammenhengen og utformingen av gjeldende reguleringsplan for Brubakken- Kortos 
fra 2012. Reguleringsbestemmelsene for kombinertformålet (BKB) og for grøntstruktur bør 
inneholde formuleringer som sikrer sammenhengen. Likeledes bør det for industriparken 
vurderes bestemmelser som hindrer ytterligere spredning av handelsvirksomhet.  
 
Kulturvernfaglige forhold 
Raufoss ammunisjonsfabrikk er en av fire statlige militære bedrifter i Norge fra begynnelsen 
av det 20. århundret. Raufoss ammunisjonsfabrikk er foruten forsvarsindustrien representativ 
for sprengstoffindustrien i Norge. Anlegget bærer karakteristiske trekk for denne typen 
industri, der bygninger og terreng er utformet med hensyn til sikkerhet og risikoen knyttet til 
produksjonen. Svært få kulturminner av denne arten er bevart nasjonalt, og Raufoss 
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ammunisjonsfabrikk vurderes å ha nasjonal/internasjonal betydning, som det eneste kjente 
bevarte industrielle anlegget knyttet til (den militære) sprengstoffhistorien i Norge. Enkelte 
bygninger vurderes også som særlig interessante i et teknisk og industrielt perspektiv, og er 
unike for produksjonen av sprengstoff.  
I planprosessen har en hatt en grundig gjennomgang av bygningsmassen, og på bakgrunn 
av Mjøsmuseets registreringer samt egne befaringer og faglig bistand fra Riksantikvaren, har 
fylkeskommunen anbefalt at en rekke bygninger reguleres til bevaring med hensynssone c, 
jfr. pbl. § 12-6, jf. § 11-8 bokstav c med bestemmelser.  
 
Liste over bygninger går fram av forhåndsuttalelse datert 5.april 2018. Listen omfatter 
enkeltbygninger og helhetlige miljøer knyttet til ulike utviklingstrinn, unike funksjonsbygg og 
produksjonslinjer, støttefunksjoner og infrastruktur. Mange av bygningene på denne listen 
omfatter bygninger fra «NC-verket» og «Tivoli», men det er åpnet for at disse 
bygningsmiljøene kan rives under forutsetning av at de dokumenteres før de evt. rives. 
Dokumentasjon og arkivering skal gjennomføres iht. metodikk beskrevet av overordnet 
vernemyndighet jf reguleringsbestemmelse §11.4 Bestemmelsesområde (VBM1-VBM2)- 
«Tivoli» og «NC-verket».  
 
Bygning nummer 11-lager og 28-sprengningsbunker er ikke foreslått regulert til bevaring slik 
fylkeskommunen foreslo i forhåndsuttalelsen. Øivind Hansebråten ved Raufoss industripark 
bekrefter at det er bevisst fra industriparkens side at disse bygningene ikke er tatt med.  
Raufoss industripark argumenterer med at Bygning 11 er et lagerbygg på 55 kvm. som er i 
dårlig stand og lite egnet til dagens behov. Bygget ligger på et område hvor det er stor 
aktivitet i regi av dagens industri og lite tilgjengelig plass. Det vil være av stor nytte for 
dagens aktivitet dersom arealet kan frigjøres.   
 
Bygning 28 er et lite bygg på 15 kvm. som ligger tett på et kryss mellom hovedferdselsåren 
gjennom parken og vegen som benyttes til det meste av interntransport gjennom parken til 
og fra produksjonsanlegg i sør og lagerområder i nord. Krysset ligger midt i en bakke der det 
er trafikale utfordringer hver vinter.  Raufoss industripark vurderer det som lite ønskelig at et 
såpass lite bygg, som ikke har vært benyttet til noe på mange år, skal båndlegge dette 
arealet mtp. fremtidig utvikling i parken. 
 
I «Tivoli-området» har industriparken funnet frem til tre ulike, interessante bygg (bg. 29,79 og 
405) som de mener bør være av interesse å bevare – uten at dette båndlegger fremtidig 
utvikling i dette sentrale og viktige området.  
 
Oppsummering 
Revidert planforslag har blitt et godt kompromiss mellom å bevare de meste interessante 
bygg fra ulike epoker, samtidig som forslaget gir rom for fremtidig vekst og utvikling i Raufoss 
Industripark. Men det kan fortsatt komme tydeligere fram i beskrivelse av planens formål at 
det i tillegg til å legge til rette for vekst og utvikling, også er et mål å sikre Raufoss 
Ammunisjonsfabrikks industrielle kulturhistorie ved at anleggets kulturminner representeres i 
en helhetlig bevaring.  
 
Kulturarv i Innlandet fylkeskommune har ikke vesentlige merknader til at Bygning 11-lager og 
bygning 28 -sprengningsbunker ikke reguleres til bevaring. Det er positivt at tre bygninger 
innenfor «Tivoli-området» er foreslått regulert til bevaring.  
 
I forhåndsuttalelsen var portalen med kongemonogram og bevarte rester etter 
jernbanesporet ved søndre inngang til fjellanlegget falt ut. Innlandet fylkeskommune ber om 
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at disse elementene reguleres til bevaring med hensynssone c, jfr. pbl. § 12-6, jf. § 11-8 
bokstav c. Raufoss industripark støtter dette.  
 
Kulturarv har noen merknader og forslag til endringer av reguleringsbestemmelsene, og 
foreslår et særmøte med Vestre Toten kommune der vi kan se på dette sammen.  
 
 
Samferdselsfaglige merknader 
Kort om vår rolle 
Fra 01.01.2020 ble planlegging, utbygging, drift og forvaltning av fylkesvegene overført fra 
Statens vegvesen til fylkeskommunene. Disse oppgavene utføres nå av 
samferdselsavdelingen i Innlandet fylkeskommune. Som regional myndighet har 
fylkeskommunen også et ansvar for å sørge for at regionale føringer innenfor 
trafikksikkerhet, samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, miljø og klima, samt 
tilrettelegging for gående, syklende og kollektivtrafikk, blir ivaretatt i planleggingen.  
 
Arbeidet med å utarbeide en samlet plan for hele Raufoss industripark har pågått over flere 
år. Det er en svært omfattende plan både i størrelse og kompleksitet, og når det gjelder 
samferdselsfaglige innspill, har Statens vegvesen vært i tett dialog med kommunene i 
tidligere planfaser. Det er først i forbindelse med offentlig ettersyn at Innlandet 
fylkeskommune ved samferdselsavdelingen blir involvert i planprosessen. Vi har imidlertid 
hatt en dialog og felles drøfting med plansaksbehandlerne i Statens vegvesen om aktuelle 
samferdselsfaglige problemstillinger. 
 
Områdereguleringsplanens omfang og utbyggingstakt – usikkerhet knyttet til trafikkutvikling 
Planområdet har en stor utstrekning og realisering av byggeområdene vil trolig strekke seg 
over mange tiår. Det er stor usikkerhet knyttet til hvor store utbyggingsvolum planen vil 
utløse, hva slags type virksomheter som vil etableres og hvor mange arbeidsplasser dette vil 
medføre. Som en konsekvens av denne usikkerheten, er det følgende vanskelig å beregne 
hvor stort transportarbeid planforslaget vil utløse over tid. Denne usikkerheten er også 
beskrevet i trafikkanalysen. 
 
Det vil være vanskelig å utforme reguleringsbestemmelser knyttet til 
områdereguleringsplanen som sikrer forsvarlig transportavvikling når usikkerheten er så stor. 
En nærmere konkretisering av krav til avkjørsler, dimensjonering på veger ol. bør sees i 
sammenheng med mer konkrete utbyggingsplaner som vil komme de følgende årene. En 
påfølgende detaljreguleringsprosess vil være egnet til å håndtere slike spørsmål. Det er 
imidlertid ikke stilt krav til utarbeidelse av detaljreguleringsplaner innenfor 
områdereguleringsplanen, slik at man kan gå rett på byggesak når områdereguleringsplanen 
er vedtatt. Dette medfører blant annet at overordnede myndigheter mister anledningen til å 
uttale seg til mer detaljerte utbyggingsplaner. 
 
Etter vår vurdering er områdereguleringsplanen slik den foreligger nå for grovmasket til å 
kunne gi en forsvarlig avklaring av fremtidige behov for trafikksikkerhetstiltak eller 
fremkommelighetstiltak. Dette kan i verste konsekvens gi trafikkfarlige situasjoner eller dårlig 
framkommelighet (som f. eks oppstuving av trafikk knyttet til vegkryss og avkjørsler), både 
internt i planområdet og i forbindelsene mot hovedveger og Raufoss sentrum.  
 
Rekkefølgekrav for utførelse av nødvendige trafikktiltak 
I trafikkanalysen fremgår det at det er stor usikkerhet knyttet til trafikkveksten i løpet av 
utbyggingsperioden. Det er derfor lagt inn to rekkefølgekrav i reguleringsbestemmelsene: 
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§ 4.3, punkt 10) Når det i hele planområdet er utbygd nye 75000 m2 (etter vedtaksdato for 
denne reguleringsplanen) skal det, før det kan gis nye byggetillatelser til bygge- og 
anleggstiltak, utføres ny trafikk-, luft- og støyanalyse tilknyttet vegtrafikk. 
 
§ 4.3, punkt 11). Før etablering av ny adkomst ifra fv. 2398 må fremkommelighet på 
vegnettet/fv. 2398 inkl. krysset fv. 2398/fv. 2368 og sørover til Grøndalsvegen utredes. 
Dersom modulvogntog er aktuelt via ny atkomst fra fv. 2398 må fremkommelighet for denne 
type kjøretøy utredes.  
 
Det ligger en god intensjon i de to bestemmelsene, men i tillegg til å kreve utførelse av 
analyser og utredninger, mener vi bestemmelsene må sikre at det også stilles krav til 
eventuell utførelse av tiltak dersom utredningene påviser at det utløses et behov.  
 
Mangel på utførelse av nødvendige tiltak knyttet til trafikk, luft- og støykvalitet kan i verste 
konsekvens gi trafikkfarlige situasjoner eller fremkommelighetsproblemer, både internt i 
planområdet og i forbindelsene mot hovedveger og Raufoss sentrum, samt helseplager for 
de som bor langs vegene. 
En annen implikasjon ved manglende rekkefølgekrav knyttet til utbyggingsområdene er at 
Innlandet fylkeskommune som vegeier kan bli stilt ansvarlig for fremtidige utbedringsbehov 
på fylkesvegnettet, selv om trafikkveksten kommer som følge av utbygging av 
industriområdet. 
 
Adkomst til Raufoss Industripark 
Vi viser til tidligere dialog med Statens vegvesen. Vi støtter deres tilrådning om at nordre port 
skal være hovedadkomst til industriparken, der hensikten er å minimere trafikken på 
fylkesvegnettet i og rundt Raufoss. Planforslaget mangler også etter vår vurdering konkrete 
tiltak som kan bidra til å flytte trafikk fra søndre til nordre port.  
 
Nødvendigheten av detaljregulering av delområder, som beskrevet ovenfor, er spesielt viktig 
med tanke på ny adkomst fra fylkesveg 2398 Skumsjøvegen, der det må sikres nødvendige 
utredninger knyttet til trafikksikkerhet og framkommelighet for å konkretisere behov for tiltak. 
 
Mobilitetsplanlegging 
Vi viser til at det er et nasjonalt mål om å redusere bilbruken og få flere til å sykle, gå og reise 
kollektivt. I forbindelse med utviklingen av en areal- og transportstrategi for Raufoss, 
«Raufoss 2040», utførte Sweco en trafikkundersøkelse på Raufoss i 2019 på vegne av 
Vestre Toten kommune, tidligere Oppland fylkeskommune og Statens vegvesen. 
Trafikkundersøkelsen oppsummeres slik: Det gjennomføres til sammen 12 000 bilturer på 
Raufoss i løpet av morgenrushet og ettermiddagsrushet. Det er lite gjennomkjøringstrafikk i 
Storgata, men til gjengjeld en stor andel turer fra utenfor Raufoss. Det gjennomføres relativt 
mange korte turer, det vil si turer mellom naboområder. Dette er turer som bør kunne 
overføres til gange og sykling. Det er avviklingsproblemer i Storgata allerede i dag. Disse 
problemene vil bli betydelig verre med en beregnet trafikkvekst på cirka 20 % frem mot 2040.  
 
Med bakgrunn i den beskrevne trafikksituasjonen for Raufoss, samt at det er mange som 
jobber i Raufoss industripark som bor lokalt, er det trolig et stort potensial i å få flere til å 
endre reisevaner ved å sykle/gå til og fra arbeidssted eller benytte kollektivtransport. Vi ser 
det som positivt at det er satt fokus på mobilitetsplanlegging i forbindelse med 
områdereguleringsplanen for Raufoss industripark, og at det er tatt inn et rekkefølgekrav for 
flere angitte byggeområder der det stilles krav om utarbeidelse av mobilitetsplaner for 
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virksomheter med mer enn 50 arbeidsplasser, jf. bestemmelse § 4.3, punkt 12. Vi mener 
imidlertid at kravet også må gjelde for delområdene BK 1-3, der det planlegges for utvidelse 
av kontorarbeidsplasser. Dette er en type virksomhet som normalt sett genererer mange 
arbeidsplasser. 
 
Vi ser det som positivt at det er stilt krav om minimum antall sykkelparkeringsplasser, 
herunder krav til etablering av ladepunkter og takoverbygg.  
 
Støy 
Det er gitt bestemmelser om støy i reguleringsbestemmelse § 4.9. I det første avsnittet er det 
vist til at grenseverdien i tabell 3 i T-1442/2016 skal overholdes. Dette kan være vanskelig å 
oppnå i praksis. Vi foreslår derfor at første avsnitt i § 4.9 kan formuleres slik: 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. 
 
Oppsummering 
 
Med bakgrunn i ovennevnte, vil Innlandet fylkeskommune varsle at det vil legges fram forslag 
til politisk behandling om å fremme innsigelse til planforslaget 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. 

Innsigelsene er fremmet med utgangspunkt i Innlandet fylkeskommunes regionale ansvar på 
transportområdet og som vegeier av fylkesvegnettet. Innsigelsene er videre begrunnet ut fra 
regionale mål om trafikksikkerhet, jf. Handlingsplan for trafikksikkerhet 2018-2021 – Oppland 
fylkes trafikksikkerhetsutvalg, samt nullvisjonsmålet i Nasjonal transportplan. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Wibeke Børresen Gropen  
Avdelingssjef  
Samfunnsutvikling  
 Janicke Haug 
 Samferdselsavdelingen 
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Vedlagt følger fylkesutvalgets vedtak i sak 225/2020 i møte den 25.08.2020, samt 
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Med vennlig hilsen 
 
Tove Krattebøl 
Saksbehandler 
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Fylkesutvalget 25.08.2020 225/20 

 
Områderegulering Raufoss industripark - høringssvar 
 
 

Fylkesutvalgets behandling av sak 225/2020 i møte den 25.08.2020: 

Vedtak: 
1. Fylkesutvalget er positiv til at det utarbeides en områdereguleringsplan som hjemler en 

videreutvikling og utvidelse av Raufoss industripark i et langsiktig perspektiv. 

  

2. Fylkesutvalget vil som regionalt ansvarlig på transportområdet og som vegeier av 

fylkesvegnettet påpeke at reguleringsplanen er for grovmasket til å kunne gi en forsvarlig 

avklaring av fremtidig trafikkvekst og behov for trafikksikkerhetstiltak eller 

fremkommelighetstiltak. 

  

Med den bakgrunn vil fylkesutvalget fremme innsigelse til planforslaget på følgende punkter: 

  

a)Manglende mulighet for involvering for å sikre at Innlandet fylkeskommunes interesser som 

samferdselsmyndighet og vegeier av fylkesvegnettet blir ivaretatt. Innsigelsen kan frafalles 

dersom det tas inn en formulering i reguleringsbestemmelsene om at Innlandet 

fylkeskommunes samferdselsavdeling skal involveres i byggesaker. 

  

b)Manglende rekkefølgekrav for utførelse av nødvendige trafikktiltak knyttet til kravet om 

trafikkanalyser og -utredninger, jf. forslag til reguleringsbestemmelse 4.3 punktene 10 og 11. 

  

Saksframlegg



3. Fylkesutvalget anbefaler at det stilles krav til detaljregulering (plankrav) knyttet til 

realisering av framtidige utbyggingsområder. 

 

Behandling: 
Kari-Anne Jønnes (H) fremmet forslag på vegne av H, FrP og PP 

Nytt punkt 2: 

Fylkesutvalget legger til grunn at fylkeskommunen som vegeier involveres for å sikre 

Innlandet fylkes interesser som vegeier og for å sikre nødvendige trafikksikkerhetstiltak.  

  

Votering:  
Alternativt punkt 2 fremmet av Jønnes (H) falt med 3 stemmer avgitt av Jønnes (H), 

Gihlemoen (FrP) og Thomassen (PP).   

Punkt 1 og 3: Enstemmig vedtatt.  

  

 

Fylkesrådmannens innstilling til vedtak: 
 
1. Fylkesutvalget er positiv til at det utarbeides en områdereguleringsplan som hjemler en 
videreutvikling og utvidelse av Raufoss industripark i et langsiktig perspektiv. 

2. Fylkesutvalget vil som regionalt ansvarlig på transportområdet og som vegeier av 
fylkesvegnettet påpeke at reguleringsplanen er for grovmasket til å kunne gi en forsvarlig 
avklaring av fremtidig trafikkvekst og behov for trafikksikkerhetstiltak eller 
fremkommelighetstiltak.  

Med den bakgrunn vil fylkesutvalget fremme innsigelse til planforslaget på følgende punkter: 

a) Manglende mulighet for involvering for å sikre at Innlandet fylkeskommunes 
interesser som samferdselsmyndighet og vegeier av fylkesvegnettet blir ivaretatt. 
Innsigelsen kan frafalles dersom det tas inn en formulering i 
reguleringsbestemmelsene om at Innlandet fylkeskommunes samferdselsavdeling 
skal involveres i byggesaker. 

b) Manglende rekkefølgekrav for utførelse av nødvendige trafikktiltak knyttet til 
kravet om trafikkanalyser og -utredninger, jf. forslag til reguleringsbestemmelse 
4.3 punktene 10 og 11. 

3. Fylkesutvalget anbefaler at det stilles krav til detaljregulering (plankrav) knyttet til 
realisering av framtidige utbyggingsområder. 

 

Tron Bamrud 
Fylkesrådmann 

  



Bakgrunn for saken: 
 
Den interkommunale områdereguleringsplanen for Raufoss industripark har vært gjennom en 
lang prosess (fra mars 2015). Opprinnelig omfattet planen områder både i Gjøvik og Vestre 
Toten kommuner, men fra 1. juli 2020 er kommunegrensen flyttet nordover slik at hele 
planområdet nå ligger i Vestre Toten. Planen skal legge grunnlag for videre utvikling av 
næringsområdet og sikre god tilknytning til omgivelsene, både Raufoss sentrum og natur og 
landskap omkring. Den internasjonale arkitektkonkurransen Europan i 2019 belyser denne 
sammenhengen, og kommunen vil se videre på å utformingen av reguleringsplaner for 
tilstøtende sentrumsarealer. 
 
Raufoss ammunisjonsfabrikk er en av fire statlige militære bedrifter i Norge fra begynnelsen 
av det 20. århundret. Anlegget bærer karakteristiske trekk for denne typen industri, der 
bygninger og terreng er utformet med hensyn til sikkerhet og risikoen knyttet til 
produksjonen. Svært få kulturminner av denne typen er bevart nasjonalt, og Raufoss 
ammunisjonsfabrikk vurderes å ha nasjonal/internasjonal betydning. Planforslaget slik det nå 
foreligger, er et godt kompromiss mellom å bevare de meste interessante byggene fra ulike 
epoker, samtidig som det gir rom for fremtidig vekst og utvikling i Raufoss Industripark. 
 
Det er i dag to atkomster til industriparken, en sørfra – som benevnes «søndre port» - som 
knytter de eldste delene av industriparken til sentrum og en fra øst via Grøndalsvegen med 
rundkjøringen i Storgata koplet til avkjøring fra RV4 – som benevnes «nordre port». Med 
utvidelsen av det planlagte industriområdet, er det lagt inn en ny atkomst i nord via FV 2398 
Skumsjøvegen. I tidligere dialog med Statens vegvesen er det gitt tilrådning om at dagens 
«nordre port» via Grøndalsvegen skal være hovedadkomst til industriparken for å minimere 
trafikken på fylkesvegnettet i og rundt Raufoss. 
 
Planområdet er stort (4370 daa) og realisering av byggeområdene vil trolig strekke seg over 
mange tiår. Det er stor usikkerhet knyttet til hvor store utbyggingsvolum planen vil utløse, hva 
slags type virksomheter som vil etableres og hvor mange arbeidsplasser dette vil medføre. 
Som en konsekvens av denne usikkerheten, er det vanskelig å beregne hvor stort 
transportarbeid planforslaget vil utløse over tid. Denne usikkerheten er også beskrevet i en 
trafikkanalyse som er utviklet i tilknytning til reguleringsplanen. 
 
En nærmere konkretisering av krav til avkjørsler, dimensjonering på veger ol. må sees i 
sammenheng med mer konkrete utbyggingsplaner som vil komme de følgende årene. En 
påfølgende detaljreguleringsprosess vil være egnet til å håndtere slike spørsmål. Det er 
imidlertid ikke stilt et slikt krav til utarbeidelse av slike detaljreguleringsplaner (benevnt 
plankrav) innenfor områdereguleringsplanen. Dette medfører at utbyggere kan gå rett på 
byggesak, og at overordnede myndigheter mister anledningen til å uttale seg til 
utbyggingsplanene etter hvert som industriparken utvikles.  
 
I trafikkanalysen fremgår det at det er stor usikkerhet knyttet til trafikkveksten i løpet av 
utbyggingsperioden. Det er derfor lagt inn to rekkefølgekrav i reguleringsbestemmelsene (§ 
4.3, punkt 10 og 11) som sier at det skal utføres nye analyser. Det er knyttet til utredning av: 
 trafikk-, luft- og støy knyttet til vegtrafikk når det i hele planområdet er utbygd nye 

75000 m2.  
 framkommelighet før etablering av ny adkomst i nord fra fylkesveg 2398 

Skumsjøvegen 

 



 
En trafikkundersøkelse på Raufoss i 2019 viser at det gjennomføres relativt mange korte 
turer, det vil si turer mellom naboområder i sentrum. Dette er turer som bør kunne overføres 
til gange og sykling. Det er avviklingsproblemer i Storgata allerede i dag, og disse 
problemene vil bli betydelig verre med en beregnet trafikkvekst på cirka 20 % frem mot 2040. 
Det er tatt inn et rekkefølgekrav om utarbeidelse av mobilitetsplaner for virksomheter med 
mer enn 50 arbeidsplasser og krav om et minimum antall sykkelparkeringsplasser.  
 
 
Vurdering: 
Områdereguleringsplanen har et langsiktig perspektiv og er derfor lite detaljert. Den er for 
grovmasket til å kunne gi en forsvarlig avklaring av fremtidige behov for trafikksikkerhetstiltak 
eller fremkommelighetstiltak. Dette kan i verste fall gi trafikkfarlige situasjoner eller dårlig 
framkommelighet (som f. eks oppstuving av trafikk knyttet til vegkryss og avkjørsler), både 
internt i planområdet og i forbindelsene mot hovedveger og Raufoss sentrum.  
 
Det ligger en god intensjon i de to rekkefølgekravene i reguleringsbestemmelsene som sier 
at det skal utføres nye analyser knyttet til trafikk og framkommelighet. Men i tillegg må 
bestemmelsene sikre at det også stilles krav til eventuell utførelse av tiltak dersom 
utredningene påviser at det utløses et behov.  
 
Mangel på utførelse av nødvendige tiltak knyttet til trafikk, luft- og støykvalitet kan i tillegg til 
trafikkfarlige situasjoner eller fremkommelighetsproblemer, gi helseplager for de som bor 
langs vegene. Innlandet fylkeskommune, som vegeier, kan også bli stilt ansvarlig for 
fremtidige utbedringsbehov på fylkesvegnettet, selv om trafikkveksten kommer som følge av 
utbygging av industriområdet. 
 
I tidligere dialog med Statens vegvesen er det gitt tilrådning om at nordre port skal være 
hovedadkomst til industriparken for å minimere trafikken på fylkesvegnettet i og rundt 
Raufoss. Planforslaget mangler også vurdering av konkrete tiltak som kan bidra til å flytte 
trafikk fra søndre til nordre port. Nødvendigheten av detaljregulering av delområder, som 
beskrevet ovenfor, er spesielt viktig med tanke på ny adkomst i nord fra fylkesveg 2398 
Skumsjøvegen, der det må sikres nødvendige utredninger knyttet til trafikksikkerhet og 
framkommelighet for å konkretisere behov for tiltak. 
 
Vi ser det som positivt at det er satt fokus på mobilitetsplanlegging og at det er tatt inn et 
rekkefølgekrav for flere angitte byggeområder der det er stilt krav om utarbeidelse av 
mobilitetsplaner for virksomheter med mer enn 50 arbeidsplasser, jf. bestemmelse § 4.3, 
punkt 12. Vi mener imidlertid at kravet også må gjelde for delområdene BK 1-3, der det 
planlegges for utvidelse av kontorarbeidsplasser. Dette er en type virksomhet som normalt 
sett genererer mange arbeidsplasser. 
 
Konklusjon: 
Med bakgrunn i ovennevnte bør fylkeskommunen, slik staten har gjort, fremme innsigelse til 
planforslaget på følgende punkter: 

 
- 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. 



 
- Manglende involveringsmulighet for å sikre at Innlandet fylkeskommunes 

interesser som samferdselsmyndighet og vegeier av fylkesvegnettet blir 
ivaretatt. Innsigelsen kan frafalles dersom det tas inn en formulering i 
reguleringsbestemmelsene om at Innlandet fylkeskommunes samferdselsavdeling 
skal involveres i byggesaker. 

Innsigelsene fremmes med utgangspunkt i Innlandet fylkeskommunes regionale ansvar på 
transportområdet og som vegeier av fylkesvegnettet. Innsigelsene er videre begrunnet ut fra 
regionale mål om trafikksikkerhet, jf. Handlingsplan for trafikksikkerhet 2018-2021 – Oppland 
fylkes trafikksikkerhetsutvalg, samt nullvisjonsmålet i Nasjonal transportplan. 
 
I tillegg til de to innsigelsespunktene vil vi sterkt anbefale at det stilles krav til detaljregulering 
(plankrav) knyttet til realisering av framtidige utbyggingsområder. 

Innsigelsene fremmes da planen, slik den fremstår, i verste konsekvens kan gi en 
trafikkutvikling på sikt som vegnettet ikke er utformet eller dimensjonert for, og der det ved 
manglende krav til tiltak kan oppstå trafikkfarlige situasjoner eller oppstuving av trafikk knyttet 
til vegkryss og avkjørsler, både internt i planområdet og i forbindelsene mot hovedveger og 
Raufoss sentrum. Økt trafikk kan også medføre støy- og støvplager for naboer langs 
hovedvegene.  
 
Dersom krav til utbedringer på fylkesvegnettet ikke knyttes til rekkefølgekrav ved realisering 
av reguleringsplanen, vil utbygger heller ikke stilles ansvarlig for kostnaden. Innlandet 
fylkeskommune som vegeier vil følgende kunne bli stilt ansvarlig for fremtidige 
utbedringsbehov på fylkesvegnettet, selv om trafikkveksten kommer som følge av utbygging 
av industriområdet. 
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Uttalelse - reguleringsplan - Raufoss Industripark - Vestre Toten kommune 

Viser til oversending med høring av reguleringsplan for Raufoss Industripark i Vestre Toten 
kommune.  
 
Generelt 
Planforslaget for Raufoss Industripark er jobbet med i lengre tid, planoppstarten var i 2015. 
Planmaterialet er svært omfattende med mange temautredninger. Mange av hensynene 
Fylkesmannen skal ivareta er tilstrekkelig ivaretatt gjennom utredningen og at konklusjonene i disse 
er innarbeidet i plankart og bestemmelser.  Til enkelte forhold har vi likevel noen innspill som vi ber 
kommunen ta med videre.  
 
Vassdrag 
I planbeskrivelsen kapittel 7.3.5 om Natur og miljø(naturmangfold) er det sagt at: «…Hunnselva anses 
ikke å bli påvirket da bestemmelsene legger opp til redusert vannuttak samt at gjeldende miljøregelverk i 
stor grad reduserer utslipp av forurenset vann til elva…» kommune ønsker også spesielt kommentarer 
på § 9 i bestemmelsene om uttak av prosessvann/kjølevann. Vi kan ikke se at dette forholdet er 
omtalt i denne bestemmelsen. Her er det vist generelt til forbud mot tiltak i vassdraget. Slik vi forstår 
det er det fortsatt ønskelig med uttak av prosessvann/kjølevann.  
 
Fylkesmannen har i dialogen med kommunen, blant annet i planforum, etterspurt vurderinger av 
dette forholdet i planbeskrivelse/konsekvensutredningen. Blant annet for å sikre at vannføringen i 
elva ikke blir for liten i tørre perioder.  
 
Vi ber om at kommunen avklarer dette forholdet nærmere før planen vedtas. Dette bør gjøres i 
dialog med NVE, fylkeskommune og Fylkesmannen. 
 
Støy 
Fylkesmannen har vært i dialog med kommune/planforslagstiller for å sikre at planforslaget sikrer 
omkringliggende støyømfintlig bebyggelse på en forsvarlig måte. Det er nå gjort endringer i 
planforslaget og Fylkesmannen mener nå forhold til støy er ivaretatt på en tilstrekkelig måte iht. 
støyretningslinjen T-1442/2016. 
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Samfunnssikkerhet 
I forhold til beredskap synes ROS-analysen å være litt grunn. Kan ikke se at det er gjort på bakgrunn 
av eksisterende virksomhet. Savner en bit på stor-ulykke-delen. Flere av fagrapportene er gode, men 
resultatene herfra må inn i ROS-analysen. Viktig med oppdatert grunnlag for hendelser. Flere gode 
tiltak i overvannsplanen, men vi stiller spørsmål om det er beregnet flomveger. Viser til nytt 
rundskriv fra KMD h-5/18 om samfunnssikkerhet i planlegging og byggesaksbehandling. Utredninger 
kan ikke overlates til byggesaksnivå, men må være avgjort på plannivå, og konklusjonene må 
overføres til det juridisk bindende planmaterialet. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Øyvind Gotehus (e.f.) 
avdelingsdirektør 

  
 
Philip Mellison 
seniorrådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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NVEs innsigelse til områderegulering for Raufoss Industripark - Vestre 
Toten og Gjøvik kommuner, Innlandet 
Planen er ikke i tråd med vesentlige regionale eller nasjonale interesser knyttet til våre 
ansvarsområder, og vi fremmer derfor innsigelse til planen. NVE mener det er en mangel ved 
planen at vassdragene, med unntak av Hunnselva, og kartlagte flomveger ikke er vist i plankart, 
temakart eller med egne bestemmelser knyttet til planen. Hensynet til vassdrag er dermed ikke 
tilfredsstillende ivaretatt. 

 

Bakgrunn 
Vi viser til oversendelse av høringsdokumenter 26.03.2020. 

Planforslaget dekker et ca. 4400 daa stort område i Gjøvik og Vestre Toten kommuner og planen 
fremmes som en områdeplan. Planforslaget åpner for at det kan fremmes søknad om byggetiltak uten å 
kreve reguleringsplan, men det forutsettes i planbestemmelsene at det skal framlegges situasjonsplan for 
det enkelte delfelt/byggeområde ved byggesøknad. Unntak fra dette er delområde BI26, hvor det er satt 
krav om detaljregulering før utbygging kan starte. 

NVEs vurdering 
NVE registrerer at risiko- og sårbarhetsanalysen som følger planen, har avdekt uønskede hendelser som 
berører våre fagområder. Dette er flom fra Hunnselva, store nedbørsmengder og overvann, skred og 
dambrudd.  

Vi er av den oppfatning at vassdragshensyn og naturfare knyttet til Hunnselva er godt ivaretatt i 
planutkastet, ved at elva er vist med eget arealformål med bestemmelse (§9) og flomfare er vist som 
faresone flom i plankart med tilhørende bestemmelser (§§ 4.3.8 og 10.3). Faresonen viser 200-års flom 
med klimapåslag, som er beregnet i egen flomsonekartlegging av Hunnselva gjennom Raufoss. Planen 
angir at nye bruer over Hunnselva må dimensjoneres for 200-årsflom med 20 % klimapåslag + 30 cm 
sikkerhetsmargin. Videre er det avsatt bestemmelsesområder i plankartet med tilhørende bestemmelser 
for å sikre at avrenning fra deler av planområdet (overvann) føres til resipient, i dette tilfelle Hunnselva. 
Det er også gjort en vurdering av at Hunnselva har kapasitet til å ta imot overvann fra tilgrensende 
områder. 
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Vassdragshensyn og naturfare er i mindre grad ivaretatt for mindre vassdrag innen planområdet. Ifølge 
notatet om vann og avløp og overvann som følger planforslaget (SWECO 24.6.2019), er det flere mindre 
vassdrag i planområdet; Veltmannåa, Skumsjøelva og tilløpsbekker til Hunnselva.  Ingen av disse er 
markert i plankartet. Dette er etter NVEs syn en svakhet ved planforslaget, da det vil være vanskelig å 
holde oversikt over og å ivareta vassdragsinteresse, uten å vite hvor elva/bekken renner.  

Hensynet til naturfarer er en viktig premiss for hvor en skal planlegge ny aktivitet, uten at potensialet for 
skader øker. Flere av de mindre vassdragene sammenfaller med naturlige flomveger slik det 
framkommer av notatet omtalt over, og med dreneringslinjer for overvann i kartløsningen InnlandsGIS.  
Ut fra dette er det naturlig å anta at vassdragene vil være viktige strukturer for å håndtere overvann og 
flomhendelser i forbindelse med store nedbørsmengder.  
 
Vi registrerer at det er foreslått en planbestemmelse § 4.17 om overflatevann, som angir at 
sammenhengende blågrønne strukturer skal bevares og utvikles for å legge til rette for å sikre flomveier, 
fordrøyningsmagasin og biologisk mangfold. Dette er etter vårt syn ikke tilstrekkelig, da bestemmelsen 
kun henviser til overflatevann og ikke eksisterende, mindre vassdrag, og fordi hverken vassdragene eller 
øvrige blågrønne strukturer er vist i plankartet. Vi mener at dette vil gjøre det vanskelig å holde oversikt 
over og ivareta vassdragsinteresser og flomfare i kommende reguleringsplaner og ved behandling av 
enkeltsaker. 
 
Dette kan løses ved at elvene/bekkene avsettes med arealformål «bruk og vern av vassdrag med 
tilhørende strandsone», med inntil 20 m bredde på hver side av bekken/elva for å ivareta 
kantsone/grønnstruktur. Øvrige viktige flomveger kan avsettes som f.eks. hensynssone flomfare med 
inntil 20 m bredde med tilhørende bestemmelse. 
 
Vi har forståelse for at planområdets størrelse og valgt målestokk for plankartet kan gjøre det krevende å 
vise mange detaljer. Dersom en velger å ikke vise vassdragene og flomvegene i plankartet, anbefaler vi 
at de framstilles i eget juridisk bindende temakart som vedlegges planen. Kartet bør vise vassdragene 
som sammenhengende strukturer med både åpne og eventuelle lukkede strekninger.  
 
Konklusjon  
NVE mener planen ikke ivaretar vesentlige regionale eller nasjonale interesser knyttet til våre 
ansvarsområder og fremmer derfor innsigelse til at vassdragene og andre viktige flomveger (med unntak 
av Hunnselva) ikke er vist i plankartet eller annet juridisk bindende temakart.  

 

NVEs veiledning 

Vannuttak 
Planforslaget omtaler uttak av prosessvann fra Hunnselva for bruk i produksjon, men det er noe uklart 
for oss om dette er avklart i forhold til vannressursloven. Dersom eksisterende vannuttak eller planlagte 
endringer i uttak ikke er avklart i forhold til vannressursloven, kan dette være grunnlag for å fremme 
innsigelse til planen. Eventuelle spørsmål knyttet til vannuttaket, rettes til NVEs konsesjonsavdeling i 
Oslo. 
 

Elektriske anlegg 
Vi merker oss positivt at det er lagt inn faresone i tilknytning til overføringsnett gjennom planområdet. 
Bestemmelse §10.5 faresoner høyspenningsanlegg, angir at faresonen vil automatisk slettes/fjernes 
dersom linjene graves ned eller fjernes. Til det er å bemerke at trase for jordkabler også skal markeres i 
plankartet for å sikre fortsatt oversikt over anleggene. I den forbindelse viser vi til gjeldende føringer gitt 
i https://www.nve.no/Media/3620/bebyggelse_hoyspentanl.pdf . Her framgår det at det ikke er noe 
absolutt avstandskrav, men det er anbefalt avstander ut fra magnetfelt og at netteier skal kontaktes for å 

https://www.nve.no/Media/3620/bebyggelse_hoyspentanl.pdf
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avklare dette. Om ikke netteier krever noe annet, vil NVE anbefale at bestemmelse § 10.5 endres til at 
det er krav om at jordkabler markeres med 20 meters hensynssone dersom overføringslinjene legges i 
bakken. 

 

Ved behov bidrar vi gjerne med ytterligere veiledning slik at vi får en løsning i saken. Se ellers 
www.nve.no/arealplan for ytterlig informasjon og veiledere. 

 

 

Med hilsen 

 

Toril Hofshagen 
Regionsjef 

Sigrid Johanne Langsjøvold 
seniorrådgiver 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 
Transport og samfunn Astrid Kristiansen / 61271168 20/87809-15 12/1367-180 15.06.2020 
 Tone Tidemand Skappel    
      

  
HHøørriinnggssuuttttaalleellssee  mmeedd  iinnnnssiiggeellssee  --  OOmmrrååddeerreegguulleerriinngg  ffoorr  RRaauuffoossss  IInndduussttrriippaarrkk  
--  ssaammtt  oopppphheevveellssee  aavv  rreegguulleerriinnggssppllaanneerr  ffoorr  HHuunnnnsseellvvaa  ––  EEggssttaadd  ––  SSvvaarrttååsseenn  
oogg  RRaauuffoossss  IInndduussttrriippaarrkk  ØØsstt  ii  GGjjøøvviikk  oogg  VVeessttrree  TTootteenn  kkoommmmuunneerr  

Vi viser til brev datert 26.03, mottatt 13.05.2020. Vi viser også til våre tidligere innspill i 
saken: Innspill ved varsel om oppstart fra 2015, innspill i forbindelse med Regionalt 
planforum datert 29.01.19 og tilbakemeldinger til industriparken i e-poster datert 
08.05.2019 og 19.06. 2019. Flere av våre innspill til planarbeidet ble gitt som forvalter av 
fylkesveg på vegne at daværende Oppland fylkeskommune. Fylkeskommunen er imidlertid 
gjort kjent med våre tidligere innspill i saken. Dette til orientering.  
 
Statens vegvesen har i brev til Gjøvik kommune datert 29.05.2020 ingen merknader til 
forslaget om å oppheve reguleringsplan for Hunnselva-Egstad-Svartåsen fra 1979. 
 
Vår uttalelse inneholder innsigelse, og brevet sendes også Fylkesmannen i Innlandet som 
ledd i samordning av statlige innsigelser. 
 
BBaakkggrruunnnn    
Planforslaget tar sikte på å lage en samlet plan for hele Raufoss Industripark gjennom en 
områderegulering. Formålet er å tilrettelegge for en framtidig og langsiktig utvikling i 
industriparken for industri og næringsetableringer. Industriparken ønsker en plan med stor 
fleksibilitet da framtidig bruk er lite forutsigbar, og legger opp til at framtidig utbygging kan 
gå rett på byggesak. 
 
Planområdet er på ca. 4400 daa, og ligger nordvest for Raufoss sentrum, vest for Hunnselva 
og avgrenses av fv. 2398 Skumsjøvegen i nord. Det er to eksisterende adkomster til 
industriparken – søndre og nordre port. Nordre port er hovedadkomst og har direkte 
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forbindelse til rv. 4 via Grøndalsvegen. Raufoss industripark er en av Norges største 
industriparker, og en viktig nasjonal og regional aktør. Over 90 % av produksjonen går til 
eksport, noe som betyr trafikk til industriparken til/fra sør.  
 
Planforslaget er i hovedsak i tråd med overordnede planer Kommuneplanens arealdel for 
Gjøvik 2014 – 2026 og Kommuneplanens arealdel for Vestre Toten 2012 – 2023. 
Begge planene stiller plankrav for nye bygge- og anleggstiltak.  
 
Det eksisterer tre reguleringsplaner innenfor planområdet, og planforslaget vil erstatte disse 
planene. Forslag om oppheving av Reguleringsplan for Hunnselva-Egstad-Svartåsen fra 
1979 er nå på høring. 
 
SSttaatteennss  vveeggvveesseennss  rroollllee  ii  ppllaannlleeggggiinnggeenn  
Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), 
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, 
vegnormalene og andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i 
planleggingen. Vi uttaler oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, og som statlig 
fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport. 
 
Statens vegvesen har det generelle ansvaret for å påse at trafikksikkerhet og 
fremkommelighet ivaretas i transportsystemet. Dette gir oss rett til å stille krav til både 
statlige, fylkeskommunale og kommunale veger, gater og løsninger for gående og syklende. 
 
VVåårree  iinnnnssppiillll  ttiill  ppllaannaarrffoorrssllaaggeett  
Planområdet, planbeskrivelse og bestemmelser 
Områdereguleringen av Raufoss Industripark er en omfattende plan med stor kompleksitet, 
som skal regulere et større område i Vestre Toten og Gjøvik kommuner. Industriparken 
består av allerede etablerte virksomheter og områder for framtidige etableringer. Dette er 
dels områder som er utbygd uten at områdene tidligere er regulert. Områdene ligger inne 
som næringsområder i kommuneplanene og det er stilt krav om reguleringsplan i disse. 
Planen legger opp til at det i framtiden skal kunne fremmes søknad om byggetiltak uten å 
kreve detaljregulering av delområdene.  
 
En reguleringsplan skal løse de utfordringer som utbyggingen i henhold til planen reiser.  
Områdereguleringen av industriparken legger opp til en langsiktig utbygging over flere tiår, 
og vi har forståelse for at planen ikke kan svare ut behov for alle framtidige avklaringer.  
Det er knyttet usikkerhet til både hvilke bedrifter som vil etablere seg, og på hvilket 
tidspunkt industriparken vil utvides. Dette er bakgrunnen for at det er ønskelig med en 
fleksibel plan.  
 
Statens vegvesen mener foreslåtte reguleringsbestemmelser ikke er tilstrekkelige for å sikre 
nødvendige utredninger og påfølgende tiltak ved etablering av fremtidige byggetiltak. 
Statens vegvesen ser det også som uheldig at utredninger knyttes til byggetillatelse, og at 
det ikke stilles krav om detaljregulering for nye byggeområder samt utvidelse av områder 
avsatt til kontor – BKB 1-3. 
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Vi mener trafikkvurderingen som er gjort i forbindelse med planforslaget er mangelfull. Den 
analyserer ikke det maksimale utbyggingspotensialet som planforslaget legger opp til. 
Planforslaget stiller krav om trafikkvurderinger i forbindelse med byggesak i § 4.3 pkt. 10, 
men ikke tiltak knyttet til de behov trafikkvurderingene måtte utløse i form av 
rekkefølgekrav. Tilsvarende gjelder for §4.3 pkt. 11 og 12. Dette kunne kanskje vært løst 
med rekkefølgekrav, samtidig som vi ser at det er vanskelig å utrede godt nok med 
usikkerheten som er knyttet til utviklingen i industriparken i tiår framover. 
 
Statens vegvesen har iinnnnssiiggeellssee til planen. Innsigelsen er begrunnet i at vi mener de 
foreslåtte reguleringsbestemmelser ikke i tilstrekkelige grad sikrer nødvendige utredninger 
og påfølgende tiltak ved etablering av fremtidige byggetiltak. Det stilles kun krav til at det 
skal foretas utredninger i forbindelse med byggetillatelse, men ikke krav om at nødvendige 
tiltak også skal etableres. Statens vegvesen mener det er utilstrekkelig at utredninger 
knyttes til byggetillatelse, og at det ikke stilles krav om detaljregulering for byggeområder 
og utvidelse av eksisterende områder avsatt til kontor.  
 
Innsigelsen er fremmet med Statens vegvesens sektormyndighet på transportområdet, og er 
begrunnet ut fra nasjonale mål om trafikksikkerhet, nullvisjonsmålet og framkommelighet i 
Nasjonal transportplan (NTP), inkludert framkommelighet for gående, syklende og reisende 
med kollektiv. Innsigelsen kan imøtekommes ved at det tas inn bestemmelse med 
rekkefølgekrav til detaljregulering for de aktuelle områder.  
 
Rekkefølgekrav må presisere at følgende forhold blir utredet i en detaljregulering: Trafikk, 
behov for utbedringer på vegnettet, gange, sykkel og kollektivt, trafikksikkerhet og støy. 
Rekkefølgebestemmelsene må i tillegg sikre at nødvendige tiltak etableres. Dette kan utløse 
krav til tiltak som må reguleres, og det er derfor nødvendig med detaljregulering med 
involvering av aktuelle myndigheter. 
 
Trafikkanalyse: 
Vi har tidligere bedt om at trafikkanalysen må oppdateres med tallgrunnlag knyttet til det 
utbyggingspotensialet planforslaget legger til rette for. Notatet Trafikale vurderinger er 
oppdatert med tall for 2019, og beregninger av vegtrafikkstøy i forbindelse med etablering 
av ny adkomst fra fv. 2398 Skumsjøvegen er foretatt. Dette er likevel ikke tilstrekkelig til å 
vurdere konsekvensene av planforslaget fullt ut. Vi forstår at det på nåværende tidspunkt er 
vanskelig å redegjøre for en usikker og langsiktig utvikling av parken. Statens vegvesen har 
derfor kommet frem til at nødvendige utredninger må knyttes til utarbeidelse av 
detaljreguleringsplan når industriparken etter hvert bygges ut.  
 
Vi mener at et rekkefølgekrav om detaljregulering vil bidra til at planen fortsatt er fleksibel, 
samtidig som man sikrer fremtidige, nødvendige utredninger og en åpen planprosess. Det vil 
være mulighet for å fravike krav om detaljregulering ved bruk av dispensasjon ved mindre 
utbygginger og endringer. 
Mobilitetsplanlegging 
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Områdeplanen legger opp til en stor utbygging med potensielt mange arbeidsplasser og 
dermed økt trafikkmengde.  
 
Det er blant annet uklart for oss hvor stor økning i m2 kontorareal planforslaget legger til 
rette for sammenlignet med dagens situasjon for områdene BK1-BK3. Kontorarbeidsplasser 
generer mer trafikk enn industri, og for å vurdere konsekvenser er det er viktig at det er 
redegjort for hvor stor utvidelse av kontorareal planforslaget legger opp til. Det er ca. 2600 
ansatte innenfor området i dag, og det anslås at 40 % av disse bor i Vestre Toten kommune. 
Det er derfor et stort potensial for at flere kan gå eller sykle til jobb.  
 
Det er et nasjonalt mål å redusere antall bilreiser og øke antall som velger kollektiv, sykkel 
eller gange. Vestre Toten kommune er i gang med strategiarbeid for samordnet areal- og 
transportplanlegging for Raufoss by, hvor Raufoss Industripark er blant samarbeidspartene. 
Raufoss Industripark må som en stor næringsaktør og med mange arbeidsplasser søke å 
legge til rette for endringer i reisemiddelvalg for ansatte i parkens virksomheter.  
 
Vi kan ikke se at planen inneholder vurderinger og foreslår tilstrekkelige tiltak for å redusere 
bilbrukene og stimulere til at flere skal ta kollektiv, gå og sykle. Dette er viktig i et 
framtidsrettet klima og miljøperspektiv. Mobilitetsvurderinger må skje gjennom 
detaljregulering. Områdene BK1-3 må inngå i rekkefølgekrav §4.3. pkt. 12. Vi forutsetter at 
dette blir innarbeidet i planforslaget. 
 
Adkomst til industriparken 
Statens vegvesen mener nordre port skal være hovedadkomst, da dette er den mest direkte 
forbindelsen til riksveg 4, og er tilrettelagt for modulvogntog. Ved å benytte nordre port 
minimeres trafikken på fylkesvegnettet i og rundt Raufoss. 
 
Planforslaget mangler konkrete tiltak som kan bidra til å flytte trafikk fra søndre til nordre 
port (Grøndalsvegen). Statens vegvesen har tidligere påpekt at et aktuelt tiltak kan være å 
stenge eller legge begrensninger på søndre port.  
 
Når det gjelder ny adkomst fra fylkesveg 2398 Skumsjøvegen må det stilles krav om 
detaljregulering for tiltaket, 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. Dette er også viktig ettersom etablering av ny adkomst her 
ligger noe frem i tid.  
 
Trafikk og trafikksikkerhet internt i industriparken 
For å sikre god trafikksikkerhet internt i parken bør etablering av fortau, gang- og 
sykkelveger sikres med rekkefølgekrav til etablering. Slik vi leser bestemmelsen vil det 
foreslåtte rekkefølgekravet sikre kjørende, men ikke i tilstrekkelig grad gående, syklende 
eller de som reiser kollektivt. 
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Statens vegvesen mener parkeringskrav bør tas  inn i bestemmelsene, og vi anbefaler å følge 
Gjøvik kommunes parkeringsnorm for industri/lager og kontor. Dette gjelder også for 
tilrettelegging med god og sikker sykkelparkering.  
 
Parkeringskrav kan være et tiltak for å redusere bilbruken, og som øker andelen som bruker 
kollektiv, sykkel og gange. Samtidig må det sikres tilstrekkelig parkering innen området slik 
at en unngår parkering utenfor parkens parkeringsområder.  
 
Industriparken parkeringsplass ved Kortosvegen er ikke tatt med i planområdet, og dette 
mener vi er en mangel ved planforslaget da denne er en del av det totale området.  
 
 
OOppppssuummmmeerriinngg 
Statens vegvesen har iinnnnssiiggeellssee til planforslaget 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.  

 
Statens vegvesen anbefaler følgende:  

- 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. 

- Det bør tas inn parkeringskrav i bestemmelsene, og vi anbefaler å følge Gjøvik 
kommunes parkeringsnorm for industri/lager og kontor.  

 
 
 
Statens Vegvesen, Transport og samfunn 
Med hilsen 
 
 
Fred Anton Mykland 
Avdelingsdirektør 
 Hans Martin Asskildt 
 Seksjonssjef 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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Fylkesmannen i Innlandet - innsigelse,  
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VESTRE TOTEN KOMMUNE

Kirkevegen 8
2830 RAUFOSS

Saksbeh./tlf.nr.: Kristian Patrick
Kulsveen/93831764
Deres ref./Deres dato: 12/1367-180/ 26.03.2020
Vår ref.: 18/01441-8
Vår dato: 27.04.2020

Hør ingsuttalelse til områdereguler ing for Raufoss Industr ipark
- Opphevelse av reguler ingsplaner for Hunnselva – Egstad –
Svar tåsen og Raufoss Industr ipark Øst - Vestre Toten og
Gjøvik kommuner

Statnett viser til varsel datert 26.03.2020 om høring av områderegulering for Raufoss Industripark,
samt opphevelse av reguleringsplaner for Hunnselva – Egstad – Svartåsen og Rausfoss
Industripark Øst i Gjøvik og Vestre Toten kommune.

Statnett eier, drifter og utvikler det norske transmisjonsnettet – hovednettet i strømforsyningen.
Transmisjonsnettet består av ca. 160 transformatorstasjoner og ca. 11000 km kraftledninger over
hele Norge, foruten ledninger og sjøkabler til utlandet.

Statnett eier og drifter følgende transmisjonsnettanlegg i Gjøvik og Vestre Toten kommune:

- Vardal transformatorstasjon
- 300 kV-ledningen Roa (Ulven) - Vardal (Fåberg)

Vedlagt er et oversiktskart over anleggene.

Vi gjør oppmerksom på at det innenfor planområdet må tas nødvendige hensyn til drift og utvikling
av anleggene. Statnetts merknader følger under.

Felles for elektriske anlegg - inntegning i plankart

Det foreslåtte planområdet berører eksisterende 300 kV-ledning Roa (Ulven) - Vardal (Fåberg).
Ledningen er bygget og drives i medhold av særskilt anleggskonsesjon gitt av Norges vassdrags-
og energidirektorat (NVE), jf. energiloven § 3-1 første ledd.

Anlegg bygget i medhold av anleggskonsesjon er i all hovedsak unntatt fra plan- og
bygningslovens bestemmelser, og for slike anlegg kan det derfor ikke vedtas planbestemmelser
eller vilkår som del av reguleringsplan for andre tema. Transmisjonsnettledninger skal derfor ikke
inntegnes som et planformål i kommune- og reguleringsplan eller områdereguleringsplanen.
Anleggene skal i stedet innarbeides i plankartet som hensynssone med SOSI-kode H740
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(båndlegging etter energiloven) og tilhørende reguleringsbestemmelser (plan- og bygningsloven § 
11-8 d) / § 12-6). 
Statnett ber om at følgende reguleringsbestemmelse knyttes opp mot hensynssonen for 
transmisjonsnettanleggene: 

Det er ikke tillatt med ny bebyggelse innenfor hensynssonen. Alt anleggsarbeid og alle 
tiltak i terrenget innenfor hensynssonen skal på forhånd avklares med ledningseier.  

Hensynssonen bør være identisk med ledningsanleggets byggeforbudsbelte. Byggeforbudsbeltet 
tilhørende transmisjonsnettledningen Roa (Ulven) - Vardal (Fåberg) er totalt 40 meter bredt, 20 
meter målt horisontalt til hver side fra senter av ledningen.  

Anleggsarbeid nært høyspentanlegg – 30 meters varslingsgrense 

Det må ikke iverksettes tiltak som medfører forringelse av adkomst til Statnetts anlegg. Det må 
heller ikke gjøres inngripen i terrenget som medfører endring av overdekningen over jordkabler, 
skade på mastejording eller oppfylling av terrenget som medfører redusert høyde opp til 
luftledningsanlegg. 

Arbeid nært spenningssatt anlegg, for eksempel sprengningsarbeid, anleggsarbeid og 
skogsarbeid, må skje på en måte som ikke gir fare for skade på personell eller Statnetts ledninger, 
maskiner og utstyr. 

Det er en varslingsplikt for slikt arbeid dersom det skal foregå nærmere enn 30 meter målt 
horisontalt fra nærmeste strømførende line. Statnett skal da kontaktes seinest 6 uker før planlagt 
oppstart av arbeidet, slik at befaring kan gjennomføres og avtale om aktuelle sikkerhetstiltak kan 
inngås. 

Det vises ellers til veiledning på Statnett sin hjemmeside; 

https://www.statnett.no/om-statnett/vart-hms-arbeid/arbeid-nar-hoyspentanlegg/ 

samt publikasjonen "Anleggsmaskiner og elektriske anlegg" som finnes der.  

Statnett ber om at den sistnevnte publikasjonen følger det videre planarbeidet da denne illustrerer 
grunnlaget for vårt HMS-arbeid ved ledninger og kabler som er spenningssatt. 

Statnett ber om å få være høringspart i det videre planarbeidet. 

 

Med vennlig hilsen 

 

   
Lars Erik Vindfallet Lauritsen Kristian Patrick Kulsveen 
Avdeling Eiendom og rettigheter (BPE) Saksbehandler 
   

 

 

https://www.statnett.no/om-statnett/vart-hms-arbeid/arbeid-nar-hoyspentanlegg/
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Kopi: GJØVIK KOMMUNE 

Vedlegg: 

- Kartutsnitt 

 



Bane NOR SF
Postboks 4350, NO-2308 Hamar
Sentralbord: 05280

postmottak@banenor.no
banenor.no
Org.nr.: NO 917082 308 MVA

Bankgiro: 1503.74.00537
IBAN-nr.: NO4115037400537
BIC: DNBNOKK

VESTRE TOTEN KOMMUNE
Postboks 84
2831 RAUFOSS

Dato: 18.05.2020
Saksref: 202003301-2
Deres ref.: 12/1367-180
Side: 1 / 2

Vår saksbehandler: Nina Michalowska
Telefon:
Mobil: +47 45632022
E-post: Nina.Michalowska@banenor.no

Vestre Toten kommune -uttalelse til høring av områdereguleringsplan for Raufoss
Industripark og opphevelse av reguleringsplaner for Hunnselva –Egstad –Svartåsen og
Raufoss Industripark Øst

Vi viser til brev datert 26. mars 2020 vedr. høring og oppheving av ovennevnte planer.

Gjøvikbanen har enkeltspor og strekningen gjennom Raufoss trafikkeres med regiontog mellom
Gjøvik og Oslo. Det er satt i gang flere tiltak for å øke kapasiteten langs hele banen for få til
timesfrekvens i grunnrute til Gjøvik i 2022, bl.a. stasjonstiltak, nye hensettingsanlegg, forlengelse
av plattformer og kryssingsspor. I tillegg blir strekningen Roa-Gjøvik fjernstyrt med det nye digitale
ERTMS-systemet.

Planområdet omfatter ikke jernbanen, men Gjøvikbanen kan bli berørt av adkomsttrafikk til og fra
Raufoss industripark. Det finnes flere planoverganger i Raufoss og Bane NOR er bekymret for at
økt aktivitet i industriparken vil kunne generere mer trafikk over planovergangene og øke risikoen
for trafikkulykker ved jernbanen. Det er spesielttre planoverganger nord for Raufoss stasjon som
kan bli berørt avøkt trafikk til og fra industriparken: planovergang for fotgjengere ved
Solhaug/Forulybakken (ved bane km 112,817), planovergang i Østvollvegen (km 112,12) og
planovergang i Korterudsvingen (km 111,97).

Det er utarbeidet to notater som omhandler trafikksituasjon på Raufoss i planmaterialet: trafikale
vurderinger og vurdering av planoverganger. I planovergangsnotatet konkluderes det med at
trafikkøkningen over planoverganger vil bli svært begrenset, og at planforslaget ikke utløser behov
for tiltak knyttet til jernbaneplanoverganger. Samtidig viser notatet med trafikale vurderinger en
betydelig trafikkøkning på Østvollvegen. Videre viser detat belastning på krysset
Østvollvegen/Storgata/Nysethvegen vil bli større enn anbefalt maksverdi i kapasitetsberegninger.

Bane NOR er derfor skeptisk til påstanden om at trafikkøkningen over planovergangene ikke er
særlig stor uten at dette er nærmere drøftet. Dokumentasjonen i fagnotatetfor planoverganger er
noe upresis, f.eks. mangler det trafikktall for Korterudsvingen. Vi kan heller ikke se at risikoen for
ulykker ved planovergangene er vurdert i ROS-analysen. Reguleringsplanforslagetåpner for en
betydelig utbygging innenfor industriparken. Persontrafikk til og fra industriparken via bil, sykkel og
gange, vil kunne utløse økt kryssing av planoverganger. Vi mener derfor at detblant annet bør
gjøres tiltak for å styre biltrafikken unnajernbaneplanoverganger, herunder i særlig grad krysset
Østvollvegen/Storgata/Nysethvegen.
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I ROS-analysen er det definert tiltak for å redusere risiko og sårbarhet for trafikkhendelser, bl.a. 
trafikksikkerhetstiltak for anleggstrafikk. Vi kan ikke se at disse er sikret i 
reguleringsbestemmelsene. Vi mener at det bør presiseres nærmere i planforslaget hvordan 
trafikkavvikling til industriparken skal foregå. For eksempel tiltak for å sikre at anleggs- og 
varetransport i større grad foretas via eksisterende planskilte kryssinger av jernbanen.  

Vi viser til møte 6. mai 2020 med Vestre Toten kommune vedr. planforslaget og trafikksikkerhet 
ved planovergangene. Vi er opptatt av at det gjennomføres trafikksikkerhetstiltak knyttet til 
planovergangene for å møte den ventede trafikkøkningen i Raufoss med opprettholdt 
trafikksikkerhet ved jernbanen. Vi tar sikte på at planovergangstiltak vurderes i samarbeid med 
Vestre Toten kommune og fastsettes gjennom det pågående ATP-arbeidet. 

Bane NOR har ingen merknader til opphevelse av reguleringsplaner for Hunnselva–Egstad–
Svartåsen og Raufoss Industripark Øst. 

 

Med vennlig hilsen 

Ragnhild Lien 
Sjef Planforvaltning 
Planavdelingen, Infrastrukturdivisjonen  

Nina Michalowska 
Overingeniør 
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Områderegulering Raufoss Industripark for Hunnselva - Egstad - 
Svartåsen og Raufoss Industripark Øst - uttale 
 
Viser til mottatte varsel om områderegulering for Raufoss Industripark. 

Forsvarsbygg uttaler seg i denne type saker med det utgangspunkt å skulle ivareta forsvarssektorens 
arealbruksinteresser. 

Under forutsetning av at reguleringsplanen ivaretar eksisterende leieavtaler som er inngått mellom 
Forsvarsbygg og Raufoss Industripark så kan vi ikke se at planen vil ha konsekvenser for Forsvarets eiendom, 
virksomhet eller arealbruksinteresser, og har derfor ingen merknader. 

 

 

 

Heidi Skjæret Pedersen 
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Tilbakemelding på MELDING OM ADMINISTRATIVT VEDTAK - DISPENSASJON FOR
TELT BENTELER
 
- Jeg/vi,Enggata 2a,registrerer vedtaket.
Kommentar :
- Vi stiller oss svært undrende til "at støymåling er gjort og at resultatet er innafor.." Uten å bli
"klagende",kan dette i beste fall tilskrives at måling er gjort når støy ikke forekommer..og det skjer iløpet
av et døgn.Problemet(ene) med støynivået er "toppene" som har et skjærende/gjennomgripende nivå som
gjør nattesøvn "umulig".Det er sendt lydfiler til ledelsen med disse "toppene" og det kan ikke
vedvare.Enggata 2a er regulert som boligtomt,det må respekteres fra industrien og ivaretas av
kommunen.
Hilsen en nesten alltid positiv
Dag Opjordsmoen,Enggata 2a



 

Merknad til områderegulering for Raufoss Industripark 
 
Vi som er beboere i Enggata 2 (a og b) og 4 (a og b) ønsker herved å komme med flere merknader knyttet til 
reguleringsforslaget. 

Våre boliger ble satt opp i 2006, samtidig som området den gang ble regulert på ny. Det betyr at disse boligene er 
nyoppsatt og at de ikke tilhører gammel bebyggelse (unntatt av husets form og karakter). Husene ble bygget på et 
langt senere tidspunkt enn resten av bebyggelsen i Enggata. 
Vi mener at Vestre Toten kommune som tilrettelegger av boligutbygging har et særskilt ansvar i forhold til at disse 
husene er oppført i så nær fortid og at vi som beboere i løpet av 14 år har fått totalt endrede bobetingelser.  
Vi opplever at vi i disse årene har fått en betydelig økning av støy fra industriparken, og at interne omreguleringer 
der har medført ekstra trafikk i områder nærliggende husbebyggelsen. Dette gjør at vi mener at også 
industriparken uavhengig av reguleringsplan må se sin innvirkning på denne negative utviklingen. 
 
Vi har tidligere kontaktet Benteler via HMS-ansvarlig Trude Helen Øvstetun. Vi har vært i kontakt med Håvard 
Grønsund og formidlet flere videoer som dokumenterer høyt støynivå på kvelds- og nattestid. Benteler har 
foretatt målinger som de selv sier ligger i et grenseland av hva som er tillatt, og vi legger ved noen lydfiler som vi 
mener bekrefter at dette er støy som går over akseptabelt nivå. Vi ble enige om å utarbeide noen tiltak og 
evaluere disse, men vi har ikke hørt noe mer fra dem. De har heller ikke besvart vår henvendelse med en video 
som dokumentere støy og som ble sendt i november 2019. 
Støyen kommer selvsagt fra truckkjøring og har vært spesielt plagsom når truckførere har kjørt med åpne vinduer 
og spilt høy musikk i sommerhalvåret. Dette har avtatt det siste året, men støyen kommer ikke bare av 
truckkjøring, men også fra lossing av metallgods. Lydbildet fremstår ikke som en jevn dur, men en lyd som 
frekventerer fra jevnt til høye, skjærende metallyder i gjentatte sekvenser gjennom kveld og natt (ref film 1 fra 
12. november 2019 kl 20.28). 
Det foreligger også en film fra 1. november 2019 kl 21.07 som vi mener viser unødig høy grunntone. I denne har vi 
dessverre ikke fått med de skjærende lydene (ref film 2 og ref film 3 fra 27. mars 2020 kl 20.55, film 4 fra 29. 
januar 2020 kl 22.40). Samme opplevelser rundt støy har vi uregelmessig hele natten gjennom, uten at vi kan si at 
det er til faste tidspunkter. Vi har til tider plager med nattesøvn og våkner gjentatte ganger gjennom natta på 
grunn av uregelmessig støy. 
Vi bemerker at alle lydfilene som er vedlagt er tatt opp rett utenfor vår egen husvegg. 
 
Støyproblematikken er tidligere beskrevet i form av et svar på Melding på administrativt vedtak - dispensasjon for 
telt Benteler (arkivkode GNR/13/1 forfattet av Dag Opjordsmoen.)  
 
Viser også til støymålinger som er foretatt av Stamina Helse Innlandet, som viser at støynivået er like høyt midt på 
natten som den er på ettermiddagen. Selv om de mener at støynivået er under kravene, så synes vi at de viser 
noe om at aktiviteten på nattestid er høy. Som igjen skaper opplevelsen for oss av de høye, skjærende 
metallydene som kommer uregelmessig gjennom natta. 
 
Vi opplever nå stor usikkerhet knyttet til den nye områdereguleringen med tanke på støyproblematikk. Dette med 
erfaring i at Benteler forholder seg til prosedyrer rundt dette og kan å snakke «det riktige språket» i forhold til 
disse prosedyrene og hva de gjør. Det vi imidlertid har til gode å se er en faktisk endring i støyhverdagen som er til 
å leve med for oss som er nabo til en stor industribedrift.  
Industriparken vil utvide sitt areal mot våre boliger. I tillegg er det nå hugget ned en skogsone som hittil har 
skjermet noe, både for hørbar støy og «visuell støy». Som en ekstra kommentar til dette så bosatte vi oss faktisk 
som nærmeste nabo til et friområde med park, og har endt opp med en ekspanderende industripark og i tillegg en  



 

brannstasjon. Så vidt vi har fått beskjed om overskrider også brannstasjonen høyden som i utgangspunktet ble 
angitt. 

Hva man nå tenker rundt hvordan vi skal bli skjermet for støy (både hørbar og visuell) framover ønsker vi et 
konkret svar på. Så lenge industriparken (her ved Benteler) velger å ha sine lagre for lossing mot bebyggelse, 
burde det være påkrevet med en form for støydemping. Vi stiller også et stort spørsmålstegn ved om dette er det 
eneste området i industriparken man kan ha denne type virksomhet. Er det ikke andre arealer, som vil vende inn 
mot parken eller bort fra bebyggelse, man kan benytte til dette formålet?  

Problematikken med støy har pågått over tid, men vil med endringene åpenbart forsterke seg. Slik 
reguleringsplanen nå foreligger, ønsker vi ikke denne omreguleringen. Vi mener at kommunen har en forpliktelse 
til å opprettholde boligområder med forsvarlig støynivå på nattestid for sine innbyggere. De har, som tidligere 
nevnt, tilrettelagt for boligbebyggelse i nyere tid. Dette forplikter! 

Vi imøteser en tilbakemelding på vår merknad, og at det skjer noe konkret i form av handlinger. 

 

Merknaden er fra beboerne i Enggata 2 (a og b) og Enggata 4 (a og b) 

 
Dag Opjordsmoen, Hilde Brovold, Kristin Brovold, Siri Tandsether, Morten Moen Nyhagen og Tine Jeanett Lie. 
 
 
 


