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1. INNLEDNING     
 

1.1. Bakgrunn  
Raufoss Næringspark ANS (RNP) fremlegger forslag om områderegulering for Raufoss industripark 
med tilhørende områder. Områderegulering brukes av kommunen der det er krav om slik plan i 
kommuneplanens arealdel, eller kommunen finner at det er behov for å gi mer detaljerte 
områdevise avklaringer av arealbruken.  

Våren 2015 ble det inngått avtaler om områderegulering for Raufoss Industripark mellom RNP og 
hhv. Vestre Toten og Gjøvik kommuner. Her fremgår det at kommunene gir de private 
forslagsstillerne (RNP) anledning til å fremme nevnte plan som en områderegulering inkl. 
konsekvensutredning iht. Plan- og bygningslovens § 12-2.  

På bakgrunn av dette har RNP engasjert Sweco Norge AS til å utarbeide et planforslag med 
tilhørende konsekvensutredning.  

I avtalenes pkt. 3 Rammer for planarbeidet er det listet opp syv punkter (3.1-3.7).  

Oppsummert ble den geografiske avgrensning satt i samsvar med de respektive kommuners 
kommuneplaner sin arealdel, og er utarbeidet etter de rammer som ligger i disse planer.  

Etterskrift: Som følge av grensejustering knyttet til kommunegrensen mellom Gjøvik kommune og 
Vestre Toten kommune, med vedtak fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), ligger 
nå planen i sin helhet i Vestre Toten kommune. Planer og føringer som har blitt lagt til grunn i 
planarbeidets periode har vært gjeldende frem til vedtaket trådte i kraft 01.07.2020. Etter denne 
datoen har Vestre Toten kommunes planer blitt lagt til grunn i det videre arbeidet. Se for øvrig 
kapittel 1.3.1 for mer om grensejusteringen.  

Planen ivaretar krav til universell utforming gjennom reguleringsbestemmelsenes § 2.10.  

Det er avsatt areal til turveg langs Hunnselva i øst (i Vestre Toten kommune), som er en 
videreføring av gjeldende reguleringsplan for Raufoss Industripark Øst. Se for øvrig kap. 7.2.4 siste 
avsnitt. Det er for øvrig lagt stor vekt på å hensynta grønnstrukturen inne i parken samt mot de 
tilgrensende områder (naboskapet). Dette er nærmere beskrevet i konsekvensutredningen knyttet 
til bl.a. temaet landskapsbilde. 

Planen fokuserer på å tilrettelegge for økt bruk av kollektiv, sykkel og gange, jfr. utarbeidet rapport 
om trafikale vurderinger. Oppsummeringen av rapporten fremgår av dens kap. 4. 

Foreliggende plan tilrettelegger for at ulike typer industri- og næringsbebyggelse kan etablere seg i 
parken, men for parken er hovedhensikten at dette skal skje med utgangspunkt i dagens 
virksomheter.  

For øvrig er det komplette planmateriale i tråd med kommunens planveileder. 

 

1.2. Hensikten med planarbeidet 
RNP ønsker å tilrettelegge for fremtidig utvikling og ekspandering av industrimiljøet innenfor 
Raufoss industripark. Foruten at industriparken er en av en Norges største næringsparker, er Raufoss 
industripark således et næringspolitisk meget viktig område for Vestre Toten kommune (VTK), 
Gjøvikregionen og for Innlandet fylke. For å sikre helhetlige løsninger for veg, utbyggingsformål, 
utnyttelsesgrad/ byggehøyder, parkeringsløsninger, rekkefølgekrav med mer, samtidig som man skal 
ivareta vernehensyn, er det behov for vedlikehold og oppgradering av det overordnede 
plangrunnlaget i industriparken.  



 

Områderegulering Raufoss Industripark  Side 7 av 118  
 

Det er også viktig å sikre finansiering og utbygging av infrastruktur, spesielt at veger med 
kryssløsninger er i samsvar med øvrige løsninger i Raufoss og tilgrensende områder. Også annen 
infrastruktur som fjernvarme, vann/ avløp, el-forsyning med videre bør utvikles med tanke på 
betjening av hele industriparken.  

RNP har behov for og ønsker en reguleringsplan med lav detaljeringsgrad og stor grad av 
fleksibilitet, dette fordi framtidig bruk av industriområdet er lite forutsigbart. Reguleringsplanen 
har en detaljeringsgrad som ivaretar nødvendige formål for fremtidig industri og nærings-
etableringer i parken og mulige konsekvenser av disse. Detaljeringsgraden i planen er lagt på et nivå 
slik at det skal være mulig for tiltakshavere å gå rett på byggesak og det skal være mulig for 
kommunene å håndtere byggesaker iht. reguleringsplanens plankart med tilhørende 
reguleringsbestemmelser. Ved nyetableringer må det som oftest gå raskt og det er derfor viktig å 
unngå «flaskehalser». Potensielle næringsdrivende (leietakere) som ønsker å etablere seg i parken 
er opptatt av forutsigbare rammer og man kan gjøre nye byggeprosjekter mulig å gjennomføre med 
god fremdrift. I dette ligger det også det at man kan tilby den nødvendige infrastrukturen for 
aktuelle typer industri og næringsdrift.  

RNP ønsker å gjøre det attraktivt for eksisterende leietakere å bli værende i parken, de ønsker å 
øke verdien og fleksibiliteten av industriparken, samt at en plan kan gi grunnlag for smidig 
samarbeid med interessenter og aktører utenfor parken. Samtidig er det viktig å ivareta 
sikkerhetshensyn og miljøkrav slik at en kan bidra til å gi parken et godt alminnelig omdømme og 
publisitet. 

 

1.3. Planprosess  
Det ble avholdt felles oppstartsmøte 09.03.2015 med begge kommuner, og det ble utarbeidet 
forslag til planprogram i forbindelse med varsling av oppstart av planarbeidet og kunngjøring. 
Forslag til planprogram og generelt om planarbeidet ble presentert i Regionalt planforum (Oppland) 
16.06.2015.  

Oppstart av planarbeidet ble formelt varslet/ kunngjort i Gjøviks/ Totens Blad 24.06.2015, og i 
Oppland Arbeiderblad 25.06.2015 samt på kommunenes nettsider. Se for øvrig vedlegg 24. Parallelt 
ble forslag til planprogram lagt ut til offentlig ettersyn. 

Offentlige myndigheter, lokale høringsparter og andre berørte parter/ organisasjoner samt naboer/ 
gjenboere ble tilskrevet pr. e-post/ brev 25.06.2015. RNP har informert om planarbeidet til 
bedrifter/ leietakere internt i industriparken gjennom såkalt «Strategisk forum». Høringsuttalelsene 
med kommentarer til forslag til planprogram er sammenfattet i kap. 8.1.  

Planprogrammet ble fastsatt den 11.01.2016 i Utvalg for teknisk drift og plansaker i Vestre Toten 
kommune, og den 28.01.2016 i Utvalget for Samfunnsutvikling i Gjøvik kommune. Planprogrammet 
antas å dekke det som vil være vesentlige konsekvenser knyttet til tiltaket.  

Gjennom planprosessen har det vært jevnlige møter og avklaringer med kommunene, enkelte 
regionale etater og RNP. I mars 2017 ble det oversendt et utkast av planforslaget til Regionalt 
planforum (Oppland). Dette utkast ble presentert i planforumet 21.03.2017. Referat fra dette møtet 
ble oversendt regionale etater.  

Den 07.04.2017 ble planforslaget formelt oversendt kommunene for behandling. Det ble foretatt 
noen mindre suppleringer i perioden mai-juni 2017. Det ble gitt en større tilbakemelding fra 
kommunene 31.10.2017. I løpet av høsten 2017 og fram til ny revidert oversendelse okt. 2018 pågikk 
det flere prosesser, bl.a. knyttet til vern av bygg og avklaringer omkring tiltak i det vestre/ øvre 
område. Forslaget som ble oversendt i okt. 2018 ble også presentert for kommunene 18.10.2018. 
Kommunene gjennomgikk materiale og forslagsstiller mottok tilbakemelding medio nov. 2018 hvor 
det har vært behov for ytterligere suppleringer og revideringer.  
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Det ble i medio jan. 2019 oversendt et revidert planforslag, og planforslaget ble presentert på nytt i 
Regionalt planforum 29.01.2019. Basert på tilbakemeldinger fra dette, herunder referatet fra 
møtet, ble planforslaget, på nytt oversendt kommunene 13.08.2019. Dette materialet var noe 
bearbeidet knyttet til enkelte forhold. Etter dette ga kommunene på nytt tilbakemeldinger, 
herunder med innspill fra Fylkesmannen, samt at SVRØ supplerte med egen e-post av 30.10.2019. 
Det ble avholdt møte mellom kommunene, RNP og Sweco 13.11.2019 der kommentarene fra 
kommunene, Fylkesmannen og SVRØ ble gjennomgått og det ble utarbeidet et kort referat fra dette 
møtet. Etter dette er det gjort justeringer iht. tilbakemelding og diskusjon i møtet. Nytt materiale 
med alle vedlegg ble oversendt medio desember 2019 til begge kommuner for behandling og 
utleggelse til offentlig ettersyn. 

Planforslaget ble behandlet i de respektive kommunene henholdsvis i februar og mars 2020.  

I Gjøvik kommune ble planen behandlet i Utvalg for Samfunnsutvikling 12.02.2020, med saksnummer 
18/2020.  

Følgende vedtak ble fattet i Gjøvik kommune: 
Gjøvik kommune legger forslag til områdereguleringsplan for Raufoss industripark - delområde 
Gjøvik (plan-id 05020372) - ut til offentlig ettersyn slik det framgår plankart, planbestemmelser og 
planbeskrivelse med tilhørende konsekvensutredning. Forslagsstilleren må endre planen på disse 
punktene før kommunen legger den ut til offentlig ettersyn:  

• Legge inn bestemmelser om å bruke matt materiale i tak og fasader for å hindre 
refleksjoner til omgivelsene. Bruk av solceller, solfangere skal likevel være tillatt.   

• Legge inn bestemmelser med krav om ladepunkter og takoverbygg for sykkelparkering.  
• Korrigere plankart og sosifil i samsvar med kap. 3.18 i saksutredningen.  
• Legge inn de endringene som Vestre Toten kommune vedtar i sin førstegangsbehandling. 

Vestre Toten kommune behandlet saken i Planutvalget 03.03.2020, med saksnummer 16/20.  

Følgende vedtak ble fattet i Vestre Toten kommune: 
Konsekvensutredningen for områdereguleringsplanen for Raufoss industripark er et egnet 
beslutningsgrunnlag og utredningsplikten er oppfylt.  

Vestre Toten kommune legger forslag til områdereguleringsplan for Raufoss industripark - 
delområde Vestre Toten (planid: 0529118) - ut til offentlig ettersyn slik det framgår plankart, 
planbestemmelser og planbeskrivelse med tilhørende konsekvensutredning. Forslagsstilleren må 
endre planen på disse punktene før kommunen legger den ut til offentlig ettersyn: 

• Korrigere de punkter som Gjøvik kommune har påpekt i sin behandling 12.2.2020. 
• Korrigere bestemmelsene i tråd med forslaget til kommunedirektøren. 
• Korrigere plankartet i tråd med dette saksframlegget 

 

På bakgrunn av vedtakene ble planbeskrivelse, plankart og planbestemmelser korrigert i tråd med 
kommunenes vedtak. Reviderte tegninger og dokumenter ble oversendt kommunene medio mars 
2020 før planen ble lagt ut til offentlig ettersyn. Under følger kommunenes forslag til revideringer: 

Gjøvik kommune: 

• Førstegangsbehandling av områderegulering for Raufoss industripark: 
https://innsyn.gjovik.kommune.no/wfdocument.ashx?journalpostid=2020007408&dokid=170
6496&versjon=3&variant=A&  

Vestre Toten kommune: 

• Saksprotokoll: 
https://kart12.nois.no/glt/api/giarkivsak/getfile?systemid=421752&k=3443&serviceid=0&sa
ksmappepublicguid=  

https://innsyn.gjovik.kommune.no/wfdocument.ashx?journalpostid=2020007408&dokid=1706496&versjon=3&variant=A&
https://innsyn.gjovik.kommune.no/wfdocument.ashx?journalpostid=2020007408&dokid=1706496&versjon=3&variant=A&
https://kart12.nois.no/glt/api/giarkivsak/getfile?systemid=421752&k=3443&serviceid=0&saksmappepublicguid=
https://kart12.nois.no/glt/api/giarkivsak/getfile?systemid=421752&k=3443&serviceid=0&saksmappepublicguid=
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• Saksfremlegg: 
https://kart12.nois.no/glt/api/giarkivsak/getfile?systemid=417321&k=3443&serviceid=0&sa
ksmappepublicguid=  

• Kommunedirektørens vurdering av forslag til reguleringsbestemmelser, datert 13.12.2019: 
https://kart12.nois.no/glt/api/giarkivsak/getfile?systemid=417688&k=3443&serviceid=0&sa
ksmappepublicguid=  

Planforslaget ble etter dette lagt ut på høring og til offentlig ettersyn i perioden 23.03. – 
29.05.2020, med utvidet høringsfrist for enkelte offentlige instanser. I perioden kom det inn totalt 
10 innspill, hvorav 7 var fra offentlige instanser og 3 fra privatpersoner. Det kom ingen innspill fra 
lag, organisasjoner og foreninger. Merknadene er samlet i et eget dokument, se vedlegg 25_1. I 
tillegg er samtlige merknader oppsummert og svart ut av forslagsstiller i kapittel 8.2.  

1.3.1. Grensejustering mellom Gjøvik kommune og Vestre Toten kommune 
Parallelt med utarbeidelse av planforslaget har det pågått en prosess om grensejustering mellom 
Gjøvik kommune og Vestre Toten kommune. Bakgrunnen for grensejusteringen har dreid seg om at 
deler av kommunegrensen mellom Gjøvik og Vestre Toten har gått gjennom arealene i Raufoss 
Industripark. Totalt areal i industriparken er på 2900 daa, hvorav 1800 daa har ligget i Vestre Toten 
kommune og 1100 daa har ligget i Gjøvik kommune. Raufoss Næringspark ANS (RNP) eier i sin helhet 
disse arealene.  

Daværende Fylkesmannen i Oppland mottok 20.03.2018 et initiativ fra Raufoss Næringspark ANS om 
utredning av en grensejustering, slik at hele Raufoss Industripark kunne bli liggende i Vestre Toten 
kommune. Bakgrunnen for initiativet var et ønske om å legge til rette for best mulig fremtidig 
utvikling av Raufoss Industripark. Initiativet vektla blant annet at det var en ulempe for Raufoss 
Næringspark å måtte forholde seg til to planavdelinger for plan- og byggesaker, at næringsparken 
var avhengig av en aktiv og initiativrik vertskommune, det ble opplevd som lite hensiktsmessig å 
måtte forholde seg til flere vertskommuner, og at næringsparken opplevde at det var et misforhold 
mellom hvem som tilrettelegger for virksomhet i industriparken, og hvem som får inntektene fra 
den.  

Den 01.03.2019 ga Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Fylkesmannen (nå 
Statsforvalteren) i Innlandet i oppdrag å utrede konsekvensene av en eventuell grensejustering 
mellom Gjøvik og Vestre Toten kommune. Forslaget til grensejustering berørte ingen innbyggere i 
noen av kommunene. Fylkesmannen gjennomførte derfor ikke noen innbyggerhøring om initiativet, 
men avholdt møter og befaring med kommunene og initiativtaker.  

Etter en helhetsvurdering anbefalte Fylkesmannen at grensejusteringen skulle vedtas i tråd med 
initiativet til RNP, slik at hele industriparken ble liggende i Vestre Toten kommune. Fylkesmannen 
påpekte i sin vurdering at grensejusteringen ville virke avbyråkratiserende og skape en 
hensiktsmessig kommunegrense. 

Med bakgrunn i tilrådningen fra daværende Fylkesmannen i Innlandet, og med hjemmel i § 6 i 
inndelingslova (Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser), vedtok KMD at 
kommunegrensen skulle justeres, slik at hele Raufoss Industripark skulle bli liggende i Vestre Toten 
kommune. Vedtaket tilsa at den nye grensen skulle følge planforslaget til Raufoss Industripark, i 
tråd med initiativet om grensejustering. Vedtaket ble fattet 18.02.2020, og trådte i kraft fra 
01.07.2020. 

Planforslaget er utarbeidet i samsvar med kommunenes maler og veiledere for private planforslag, 
samt avtaler gjort i felles oppstartsmøte.  

Nedenfor vises planområdet slik det ble annonsert, samt ny kommunegrense og forslag til justert 
planavgrensning med rød stiplet linje.  

https://kart12.nois.no/glt/api/giarkivsak/getfile?systemid=417321&k=3443&serviceid=0&saksmappepublicguid=
https://kart12.nois.no/glt/api/giarkivsak/getfile?systemid=417321&k=3443&serviceid=0&saksmappepublicguid=
https://kart12.nois.no/glt/api/giarkivsak/getfile?systemid=417688&k=3443&serviceid=0&saksmappepublicguid=
https://kart12.nois.no/glt/api/giarkivsak/getfile?systemid=417688&k=3443&serviceid=0&saksmappepublicguid=
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Figur 1 – Illustrasjonen viser planavgrensningen med svart stiplet strek. Kommunegrensen gikk tidligere tvers 
gjennom parken, markert med rød strek. Gammel kommunegrense samt planavgrensning følger blå stiplet 
linje. (Kilde: Sweco Norge AS) 
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1.4. Bakgrunn for konsekvensutredning  
Formålet med bestemmelsene om konsekvensutredninger (Forskrift om konsekvensutredninger) er å 
klargjøre virkningene av planer som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, jfr. PBL § 4-
1. Konsekvensutredninger skal sikre at disse virkningene blir tatt i betraktning under planlegging av 
planen og når det tas stilling til om, og eventuelt på hvilke vilkår, planen kan gjennomføres. 

Det kom en ny forskrift om konsekvensutredninger, som trådte i kraft 01.07.2017, som erstattet 
tidligere forskrift av 2009. Det understrekes at konsekvensutredningen forholder seg til forskriften 
fra 2009, da planarbeidet startet allerede i 2015. Utredningsarbeidet og den metodikk som er 
benyttet for saken, startet før man reviderte ulike håndbøker og metodikk, dvs. før reviderte 
utgaver var tilgjengelig.  

Vi har også sett til ny Veileder om konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven, som 
kom i slutten av juni 2021.  Den gir en mer utfyllende beskrivelse av forskriften om KU fra 2017. 
Veilederen tydeliggjør hvordan forskriftens bestemmelser er ment å tolkes, hvilke krav som stilles 
og hva departementet forventer av kommunene og fylkeskommunene i deres plan- og 
utredningsarbeid. Denne versjonen av Veileder om konsekvensutredninger for planer etter plan- og 
bygningsloven er en oppdatert versjon av den som ble publisert i februar 2020. Endringene i 
oppdateringen består i all hovedsak derfor av presiseringer og rettelser av teksten. Departementet 
gir ingen nye vesentlige føringer i oppdatert versjon av veilederen. 

Basert på dette mener vi likevel at den eldre forskriften med tilhørende metodikk ikke er endret i 
den grad som gjør at det vi har utredet er utdatert.  

Det påpekes at en områderegulering er en overordnet reguleringsplan og vurderingene av 
fagtemaene gjøres på et overordnet nivå i denne konsekvensutredningen. I delområder uten krav 
om detaljregulering er det imidlertid satt begrensninger til hvilke virksomheter som skal kunne 
tillates slik at de ikke utløser spesielle krav til konsekvensutredning, jfr. vedlegg i KU-forskriften.  

I planprogrammet ble det fastsatt at følgende tema skal utredes i konsekvensutredningen:  

 Overordnede mål og retningslinjer 
 Naturmangfold 
 Landskapsbilde 
 Kulturminner 
 Trafikk/ transport 
 Støy- og luftforurensning/ forurensning i grunnen 
 Vann og avløp 
 Klima/ energi 
 Geologi/ grunnforhold/ massebalanse 
 Vann og vassdrag/ flomfare 
 Beredskap/ ulykkesrisiko 
 Universell utforming 
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2. RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET   
I de følgende underkapitler vises det til hhv. nasjonale, regionale og kommunale føringer. Dette er 
føringer som var gjeldende da planarbeidet ble igangsatt, og som planforslaget hviler på. I senere 
tid har enkelte av disse føringer blitt erstattet av nye, så vi har valgt å liste opp både de eldre og 
nyere føringer.  

2.1. Nasjonale føringer  
Det er en rekke lover, forskrifter, rundskriv, statlige planretningslinjer og rikspolitiske 
retningslinjer, andre retningslinjer og stortingsmeldinger som kommunenes planlegging må forholde 
seg til. Disse forutsettes ivaretatt under planprosessen uten at det foretas en komplett opplisting 
her. Mye av dette er ytterligere tilrettelagt av nasjonalt styringsnivå gjennom veiledere til 
kommunene. Essensen av dette fremkommer gjennom regjeringens skriv «Nasjonale forventninger 
til regional og kommunal planlegging 2019-2023» av 14.05.2019. 

Aktuelle/ relevante lovverk/ forskrifter:  

 Plan- og bygningsloven (PBL)  
 Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter PBL  
 Naturmangfoldloven  
 Forurensningsloven  
 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)  
 Forskrift om Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre (Kgl. res. 27.06.2008) 
 Kulturminneloven  
 Vegloven 
 Lov om jord (jordlova) 
 Lov om skogbruk (skogsbrukslova) 
 Vannressursloven 
 Vassdragsloven 

 
Statlige planretningslinjer/ Rikspolitiske retningslinjer og rundskriv: 

 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023 (2019) 
 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (KMD - 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 26.09.2014) 
 Rikspolitisk retningslinje T-1442/2016 – Retningslinjer for behandling av støy i 

arealplanleggingen (KLD - Klima- og Miljødepartementet) og revidert versjon av 2021 
 Rikspolitisk retningslinje T-1520/2012 - Retningslinje for behandling av luftkvalitet i 

arealplanlegging 
 Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018) 
 Planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag, retningslinje 1-2008 (NVE), sist rev. 

mars 2009 
 Barn og unge i plan og byggesak (2020) 
 Rundskriv T-2/98 – Nasjonale mål og interesser i fylkes- og kommuneplanleggingen (KMD)  
 Rundskriv H-5/18 Samfunnssikkerhet i planlegging og byggesaksbehandling 
 Regjeringens handlingsplan for universell utforming 2015-2019 og ny plan for 2021-2025 
 NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i 

arealplanlegging (2017)  
 NVE Retningslinje Flaum- og skredfare i arealplanar (sist revidert 2014) 
 Nasjonal jordvernstrategi (2015), oppdatert 2021 (LMD) 
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Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033 
Nasjonal transportplan presenterer regjeringens transportpolitikk for de neste tolv årene. NTP skal 
bidra til et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i hele landet. Målene for NTP er 
følgende: 

- Mer for pengene 
- Effektiv bruk av ny teknologi 
- Bidra til oppfyllelse av Norges klima- og miljømål 
- Nullvisjon for drepte og hardt skadde 
- Enklere reisehverdag og økt konkurranseevne for næringslivet 

Areal- og transportplan (ATP) 

Raufoss Næringspark har inngått samarbeidsavtale, ATP Raufoss 2021-2025 med Vestre Toten 
kommune, Innlandet Fylkeskommune, Statens Vegvesen og Bane NOR. Partene skal delta i et 
forpliktende samarbeid rundt realisering av strategier, mål og tiltak i Areal- og transportplan for 
Raufoss. 

Når det gjelder kollektivtransport vil Raufoss Næringspark bistå i planleggingen av forsterket 
kollektivtilbud slik at dette blir best mulig tilpasset skiftordninger i parken, samt ansatte og andre 
som reiser til og fra industriparken.  

Raufoss Næringspark ønsker også å delta i samarbeid med andre aktører om tiltak som bidrar til å 
stimulere folk til å gå og sykle mer, samt benytte kollektivtransport på jobbreisen.  
 
Kunnskapsgrunnlag Areal- og transportplan (07.05.2019): 
https://www.vestre-toten.kommune.no/globalassets/tjenesteomrader/teknisk-plan-og-
eiendom/plan/raufoss-2040/raufoss-2040-datagrunnlag--07.05.2019.pdf 

Raufoss 2040 – Framtidens stedsutvikling basert på samordnede og langsiktige areal- og 
transportløsninger (2019): 
https://www.vestre-toten.kommune.no/globalassets/tjenesteomrader/teknisk-plan-og-
eiendom/plan/raufoss-2040/prosjektstyringsplan.pdf  

 

2.2. Regionale føringer  
 Innlandsstrategien – Regional planstrategi for Innlandet 2020-2024, som legger føringer for 

de tre regionale planene: 
o Regional plan for det inkluderende Innlandet 
o Regional plan for samfunnssikkerhet 
o Regional plan for klima, energi og miljø 

 Regionplan for klima og energi 2013-2024 med Handlingsprogram 
 Regionplan for samfunnssikkerhet og beredskap 2018-2021 
 Regional planstrategi 2016-2020, «Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid» 
 Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland (juni 2016) 
 Strategisk plan for Gjøvikregionen 2018-2020 (sept. 2018) 

 
Med utgangspunkt i de nasjonale forventningene, samt hovedutfordringene og mulighetene i 
Opplandssamfunnet ble «Mulighetenes Oppland - Regional planstrategi 2012-2016» vedtatt juni 
2012. Den regionale strategien peker ut tre politikkområder: Næringsliv, kompetanse og 
samferdsel.  

Strategisk plan for Gjøvikregionen 2018-2020 vedtatt sept. 2018, følger godt opp intensjonene i de 
ovennevnte dokumenter. I tillegg til visjonen, peker planen ut tre overordna mål (økt 
verdiskapning, flere arbeidsplasser og økt innbyggertall) og tre satsingsområder (infrastruktur og 
virkemidler, verdiskapning og kompetanse, attraktivitet og omdømme). 

 

https://www.vestre-toten.kommune.no/globalassets/tjenesteomrader/teknisk-plan-og-eiendom/plan/raufoss-2040/raufoss-2040-datagrunnlag--07.05.2019.pdf
https://www.vestre-toten.kommune.no/globalassets/tjenesteomrader/teknisk-plan-og-eiendom/plan/raufoss-2040/raufoss-2040-datagrunnlag--07.05.2019.pdf
https://www.vestre-toten.kommune.no/globalassets/tjenesteomrader/teknisk-plan-og-eiendom/plan/raufoss-2040/prosjektstyringsplan.pdf
https://www.vestre-toten.kommune.no/globalassets/tjenesteomrader/teknisk-plan-og-eiendom/plan/raufoss-2040/prosjektstyringsplan.pdf
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2.3. Kommunale føringer  
De kommunale føringene for både Gjøvik kommune og Vestre Toten kommune har ligget til grunn i 
planarbeidet siden oppstart i 2015. På bakgrunn av grensejusteringen ref. kapittel 1.3.1 og vedtak 
fra KMD, har de kommunale føringene knyttet til begge kommunene vært gjeldende frem til 
01.07.2020. Fra denne datoen har kun de kommunale føringene for Vestre Toten ligget til grunn i 
det videre planarbeidet.  

Det er plankrav for nye bygge- og anleggstiltak i Vestre Toten kommune, og det samme var 
gjeldende for den delen som tidligere lå i Gjøvik kommune. I oppstartsmøte 09.03.2015 ble det 
avklart at det i Vestre Toten kommune kun var industriparkens egne arealer som skulle inngå i 
planområdet, og ikke tilgrensende nye næringsarealer i nordvest. I den delen som tidligere lå i 
Gjøvik kommune ble det avklart at arealer som er omdisponert til næringsbebyggelse skulle inngå i 
planområdet. Ved varsling av planoppstart valgte man i Gjøvik kommune å ta med LNF-områder 
innenfor tidligere foreslått planavgrensning, men det ble presisert at disse i utgangspunktet ville bli 
videreført som LNF-formål (Landbruks-, Natur- og Friluftsliv). Deler av disse områdene er nå tatt ut 
av planforslaget, og tilhører kommuneplanen for Gjøvik kommune.  

Under følger de kommunale føringene som har blitt lagt til grunn i planarbeidet. Rammer og 
føringer knyttet til Vestre Toten kommune er fremdeles gjeldende, mens rammer og føringer som 
listes opp under Gjøvik kommune utgikk 01.07.2020 som følge av grensejusteringen og vedtaket fra 
KMD. Ettersom at føringer for Gjøvik kommune har stått seg frem til 01.07.2020, omtales også disse 
i dette delkapittelet da de har ligget til grunn for utredningsarbeidet som har blitt gjort. 

Vestre Toten kommune: 

- Kommunal planstrategi 2020-2023 
- Kommuneplanen langsiktig del 2012-2023 (ikrafttredelse 20.04.2015) 
- Kommunedelplan for vannforsyning og avløp 2015-2023  
- Trafikksikkerhetsplan 2018-2021, rev. handlingsplan for 2020-2021 
- Energi- og klimaplan for Vestre Toten kommune 2008-2019 (KDP for klima er under arbeid) 
- Handlingsplan sanering vann- og avløpsledninger 2019-2025 
- VA-norm 
- Raufoss 2040: ATP-prosjektet på Raufoss 
- Gjøvikregionen Utvikling: Regional strategi for utvikling av framtidens bomiljø og 

lokalsamfunn (Connected Living), 2017 

Gjøvik kommune: 

- Kommuneplanen 2014-2026, herunder Langtidsplanen 2018 
- Kommunedelplan for klima 2018-2022 
- Trafikksikkerhetsplan 2016-2017 
- Hovedplan for vannforsyning og avløp og vannressurser 2008-2020 

https://www.vestre-toten.kommune.no/globalassets/tjenesteomrader/politikk-og-innsyn/rapporter-og-planer/2017/gjovikregionen-utvikling_utvikling-bomiljo-lokalsamfunn2019.pdf
https://www.vestre-toten.kommune.no/globalassets/tjenesteomrader/politikk-og-innsyn/rapporter-og-planer/2017/gjovikregionen-utvikling_utvikling-bomiljo-lokalsamfunn2019.pdf
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Figur 2 – Utsnitt kommuneplanen for Gjøvik og Vestre Toten kommuner (samlet) inkl. eiendomsgrenser. 
Kommunegrensen - blå tykk strek. Utsnittet illustrer området som tidligere lå innenfor Gjøvik kommune 
(ortofoto), og som nå tilhører Vestre Toten kommune. (Kilde: Felles digital kartløsning for Gjøvikregionen) 

 
2.3.1. Kommuneplanens arealdel – Vestre Toten kommune 
Kommuneplanens arealdel 2012-2023, ble vedtatt 27.11.2014, og arealet innenfor planområdet er 
avsatt til følgende formål: 

- Næringsvirksomhet (nåværende) 
- Landbruks-, Natur- og Friluftsliv (LNF) 
- Næringsvirksomhet og parkering med tilhørende parkområder rundt (fremtidig). Gjelder 

områdene NF1 og de områder som inngår i gjeldende reguleringsplan for Raufoss Industripark 
øst, se kap. 2.3.3 nedenfor). 

- Hensynssone (faresone – høyspenningsanlegg) (rød skravur) 
- Hensynssone (viktige naturområder) (Gjelder her område NO1) 
 
Plankravet er nevnt i KP generelle bestemmelser § 1-1; «I områder avsatt til bebyggelse og anlegg 
kan tiltak som nevnt i PBL § 20-1, ikke finne sted før området inngår i reguleringsplan. Vilkåret er 
at denne planens bestemmelser og retningslinjer er ivaretatt.» I bestemmelsenes § 2-4 Områder for 
anlegg er Raufoss Næringspark nevnt særskilt. Her står det at «Området kan ikke videreutvikles før 
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det foreligger reguleringsplan. Reguleringsplanen må samordnes med områdene i Gjøvik 
kommune.» 

I § 1-3 Utbyggingsrekkefølge er det listet opp forhold som skal være vurdert i reguleringsplan før 
arbeider kan igangsettes for områder for bebyggelse og anlegg. Dagens regulerte næringsvirksomhet 
i Raufoss Næringspark inngår i kategorien som «Private tilretteleggere for konsentrert utbygging». 
Det opplyses om i KP at dette planarbeid skal startes opp i samarbeid med Gjøvik kommune. 

Fremtidig næringsvirksomhet, område NF1 på kartutsnittet, er ikke nærmere omtalt i tekstdelen til 
KP.  

I tekstdelen til KP står det at kraftlinjen til Statnett, med reserverte korridor på 100m, er lagt inn 
som faresone for kraftlinjer. KP bestemmelser for Vestre Toten er likelydende som for Gjøvik. 
Likeledes er det forutsatt at en faresone tilsvarende en 200-årsflom skal legges til grunn for 
planlegging og utbygging langs Hunnselva, jfr. bestemmelsenes § 4.1 Sikrings-, støy og faresoner. 
Sistnevnte sone er ikke vist i plankartet til KP. 

I § 1-13 Bruk og vern av sjø og vassdrag med strandsone, står det under første punkt at «For 
områder langs (…) Hunnselva inntil 100 meter fra strandlinjen, og inntil 50 meter fra strandlinjen i 
andre vassdrag, kan arbeid og tiltak som nevnt i plan- og bygningslovens §§ 20-1, 20-2, 20-3 ikke 
finne sted med mindre området inngår i godkjent reguleringsplan med annen byggegrense.»  
 
Viktige naturområder som ikke sikres ved båndlegging, kan kommunen sikre gjennom bruk av 
hensynssoner. Disse er benevnt som NO. Dette er soner som etter naturmangfoldloven har status 
som utvalgte naturtyper. I KP retningslinjer, nærmere bestemt § 3.4.3 står det bl.a. at i disse 
områdene bør det tas spesielt hensyn til dokumenterte naturverdier, og at myrer og 
våtmarksområder bør i størst mulig grad bevares intakte pga. disse områdenes særskilte betydning 
for biologisk mangfold. Grensende til planområdet langs østsiden av Hunnselva har vi område NO1. 

Kommunestyret i Vestre Toten kommune fatta i møte 27.05.2021 vedtak om oppstart av revisjon av 
kommuneplanen med både samfunnsdel og arealdel samt høring og offentlig ettersyn av 
planprogram. 

Vedtak: 
Forslag til planprogram for revisjon av kommuneplan for Vestre Toten kommune godkjennes for 
varsel om oppstart av planarbeid, høring og offentlig ettersyn. Vedtaket er i tråd med kommunens 
godkjente planstrategi og føringer gitt i plan- og bygningsloven. Hjemmel for vedtaket er plan- og 
bygningsloven §§ 4-1, 11-12 og 11-13. 

2.3.2. Kommuneplanens arealdel – Gjøvik kommune 
Kommuneplans arealdel 2020-2032 for Gjøvik kommune, ble vedtatt 29.10.2020. 

I planbeskrivelsens § 2.3.1 – Næringsklynger, side 15, står det: 
«Samlokalisering av flere virksomheter i samme bransje, eller virksomheter som utnytter 
hverandre sin kompetanse eller produkter, bidrar til positive synergieffekter. Næringsaksen 
Gjøvik-Raufoss er et viktig satsningsområde for næringsutvikling. Raufoss industripark er en slik 
typisk næringsklynge, og planforslaget legger til rette for å videreutvikle industriparken. 
Kommunegrensen mellom Gjøvik kommune og Vestre Toten kommune er justert fra 1.7.2020, og 
industriparken er nå overført til nabokommunen.» 

I planbeskrivelsens § 3.1.8 – Næringsbebyggelse, side 44, står det: 
…«I planprogrammet er det vektlagt behov for nye næringsarealer på Biri. Det pågår 
reguleringsplanarbeid for Raufoss industripark og Skjerven næringspark, og det er hensiktsmessig å 
legge til rette for ytterligere utvidelsesmuligheter for disse tyngdepunktene i næringssatsingen i 
kommunen. Kommunegrensen mot Vestre Toten kommune er flyttet i løpet av planprosessen, og 
Raufoss industripark er overført til nabokommunen. Planen er tilpasset denne endringen.» (?) 

I planbeskrivelsens § 3.7.6 – Sikringssone ved Raufoss industripark, side 60, står det: 
«Det er innarbeidet en sikringssone ved Raufoss industripark for å ivareta sikkerhetsavstand i 
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forhold til virksomheten i Raufoss industripark. Sikringssonen samsvarer med arealet som lå inne i 
planforslaget for områdereguleringsplanen for Raufoss industripark før planområdet ble tilpasset 
ny kommunegrense.» 

I planbestemmelsene § 15-6 – Sikringssone ved Raufoss industripark, side 76, står det: 
«Annen sikringssone H_1190 er angitt for å ivareta en sikkerhetsavstand i forhold til virksomheten i 
Raufoss industripark. Innenfor arealene i sikringssonen som er avsatt til fremtidig næringsformål 
(N3) skal brann og eksplosjonsfare avklares og sikres gjennom reguleringsplan. Innenfor øvrige 
arealer i sikringssonen som er avsatt til LNF-formål er det ikke tillatt med tiltak. Normalt arbeid i 
forbindelse med skog og landbruk kan utføres innenfor sonen.» 

2.3.3. Eksisterende reguleringsplaner i området 
Gjeldende arealdel av kommuneplanen ble sist revidert den 27.03.2014.  

Det eksisterer tre reguleringsplaner innenfor planområdet, og disse er listet opp i tabellen 
nedenfor. Reguleringsplanen for industriparken vil erstatte alle disse tre planene helt eller delvis.  

PlanID Kommune Navn på plan 
Reguleringsformål 
(vesentligste) 

Ikrafttredelses-
dato 

Erstatter 
helt/ delvis 

05020097 Vestre 
Toten 

Hunnselva-Egstad-
Svartåsen 

Industri, isolasjons-
belte, landbruk 03.08.1979 Delvis 

0529053 Vestre 
Toten 

Raufoss 
industripark øst 

Forretning/kontor/ 
industri 13.12.2001 Helt  

05020097 Vestre 
Toten 

Mindre endring av 
Hunnselva-Egstad-
Svartåsen 

Industri 18.12.2003 
Delvis 

Figur 3 – Gjeldende reguleringsplaner  

 
Figur 4 – Oversikt over regulerte (gjeldende) i og rundt planområdet med angivelse av planområdet markert 
med tykk, rød strek. (Kilde: Felles digital kartløsning for Gjøvikregionen) 
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Figur 5 – Gjeldende reguleringsplan «Hunnselva-Egstad-Svartåsen» (Kilde: Gjøvik kommune/ Vestre Toten 
kommune) 

 
Figur 6 - Mindre endring av reguleringsplan «Hunnselva-Egstad-Svartåsen» (Kilde: Gjøvik kommune/ Vestre 
Toten kommune) 
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Figur 7 Gjeldende reguleringsplan «Raufoss Industripark Øst», nord mot høyre (Kilde: Vestre Toten kommune) 

Tilgrensende planer: 

PlanID Kommune Navn på plan 
Reguleringsformål 
(vesentligste) 

Ikrafttredelses-
dato 

0529018 Vestre Toten 
Solhaug-
Breiskallengen Bolig/ forretning/ service 02.07.1980 

0529029 Vestre Toten Breiskallenfeltet 
Bolig/ industri/ offentlig 
bygninger/ friområder 16.02.1989 

0529067 Vestre Toten Tollerud nord Boligbebyggelse 27.01.2005 

0529069 Vestre Toten 
Brubakken-Folkets 
hus Bolig/ forretning/ kontor 10.11.2005 

0529078 Vestre Toten Furuly/ Storgata 65 
Konsentrert 
småhusbebyggelse 08.03.2007 

0529111 Vestre Toten 
Brubakken-Kortos 
Endring 2012 Parkeringshus/ -anlegg 14.06.2012 

0529132 Vestre Toten 
Rådhuskvartalet med 
nærområder 

Bolig/ industri/ offentlig 
bygninger/ tjenesteyting, 
friområder  28.06.2018 

0529132 Vestre Toten 
Rådhuskvartalet 
omregulering 

Kjøreveg/adkomstveg ny 
i tilknytning til ny 
brannstasjon 17.04.2020 

Figur 8 – Tilgrensende reguleringsplaner  

 
2.3.4. Opphevede reguleringsplaner i området  

VTK og Utvalg for teknisk drift og plansaker behandlet og opphevet i møte 23.06.2014 sak 54/14 
følgende planer:  

 «Hunnselva-Egstad-Vildåsen», stadfestet 11.01.1968 (se figur 11 nedenfor) 
 «Raufoss utenom sentrum», stadfestet 12.01.1959  
 «Raufoss sentrum», stadfestet 5.3.1956/ 16.09.1957  
 «Eina», stadfestet 19.5.1954/ 13.12.1954  

I saksfremlegget knyttet til oppheving av disse nevnte planer står det om Raufoss næringspark 
følgende:  
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«En oppheving av reguleringsplanen for «Hunnselva – Egstad – Vildåsen» vil berøre de deler av 
Raufoss næringspark som ligger i Vestre Toten. Dette er i tråd med bestemmelsene i ny 
kommuneplan:  

Utdrag fra bestemmelsene § 2-4 (bestemmelser til arealformål anlegg – Raufoss industripark):  

 Området kan ikke videreutvikles før det foreligger reguleringsplan. Reguleringsplanen må 
samordnes med områdene i Gjøvik kommune.  

Raufoss industripark er i dialog med Vestre Toten og Gjøvik kommuner om utarbeiding av ny 
reguleringsplan for området. Oppheving av gjeldende plan medfører ulemper på kort sikt, primært 
i form av flere dispensasjonsbehandlinger i byggesaker. En ny reguleringsplan vil på lengre sikt 
kunne gi en mer effektiv og forutsigbar saksbehandling for framtidige byggesaker i 
industriparken.» 

 
Figur 9 – Opphevet reguleringsplan Hunnselva-Egstad-Vildåsen (Kilde: Vestre Toten kommune)  
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3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET  
 

3.1. Beliggenhet og planavgrensning  
Planområdet er på ca. 3545 daa, hvorav Industriparkens eiendommer/ areal utgjør totalt ca. 3000 
daa, og har beliggenhet i Vestre Toten kommune (VTK). Området ligger nordvest for Raufoss 
sentrum, og vest for Hunnselva. Industriparkens eiendommer strekker seg fra sentrum og nordover 
til Skumsjøvegen (fv. 2398). Parkens administrasjon holder til innerst i Enggata (nr. 40).  

Området består av ca. 2470 daa skog. Industriparken har videre ca. 40 km asfalterte veger, og ca. 
60 000 m2 gressplener og 2000 m2 blomsterbed.  

 
Figur 10 – Oversiktskart med ca. angivelse av planområdet. De gråmarkerte områder utgjør hovedtyngden av 
dagens bebyggelse innenfor parken. I tillegg har parken testfasiliteter/ områder hovedsakelig vest for disse. 
(Kilde: Gule Sider kart). Sikkerhetssoner strekker seg stedvis lenger ut enn avgrensningen, jfr. figur 2 under 
kap. 2.3. 
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3.2. Historikk – over 125 år med innovasjon og utvikling 
Begynnelsen på den industrielle virksomheten på Raufoss kan best tidfestes til året 1896 gjennom 
produksjon av ammunisjon til det norske forsvaret i Rødfoss Patronfabrikk, men etableringen kan 
sees på som en sammensmelting av lange tradisjoner med metallbearbeidende husflid i 
Totenområdet og en kortlivet fyrstikkproduksjon som ble avsluttet i 1893.  

Fyrstikkfabrikken ble etablert på Raufoss i 1873. Etter gjentatte branner, ble fabrikken omgjort til 
patronproduksjon for forsvaret hvor produksjonen ble flyttet fra Akershus festning i 1896. 
Fyrstikkfabrikk-eiendommen på Raufoss ble valgt på grunn av dens beliggenhet på vestsida av Mjøsa. 
Konflikten med svenskene fram mot 1905 gjorde at flere og flere aktiviteter ble flyttet opp til 
Raufoss. Utbyggingen av jernbanen Kristiania – Gjøvik i 1902, hadde en stor betydning for Raufoss.  

   

Figur 11 – Bilder tatt inne i den eldste bygningen på industriområdet, oppført i 1895. Her ble også Rødfoss 
patronfabrikks første produkt laget, 6,5 mm Krag Jørgensen ammunisjon, vist på bildet til høyre. Bildet til 
venstre viser de ansatte utenfor bygningen i 1898.   

Etter unionsoppløsningen i 1905 ble aktiveten på Raufoss drastisk mindre. Derimot tok produksjonen 
seg kraftig opp da 1. verdenskrig brøt ut i 1914. Det gjorde også at lokalsamfunnet blomstret på 
Raufoss. Myndighetene forberedte seg på det verste og bestemte at fabrikkene skulle utbygges til 
en komplett ammunisjonsfabrikk ved en evt. mobilisering. Etter krigen falt behovet for ammunisjon 
dramatisk, og det ble vurdert om produksjonen skulle legges om til sivil drift. Ny teknologi og nye 
produkter ble resultatet – ikke alt like vellykket. Den største satsingen var et stålstøperi og en 
kulelagerfabrikk. Den sivile satsingen kunne imidlertid ikke kompensere for bortfall av 
ammunisjonsordrene, og mange arbeidsplasser falt bort. 

Deretter brøt 2.verdenskrig ut, og Raufoss ble pålagt å produsere ammunisjon for den tyske 
okkupasjonsmakten. Samtidig var det et omfattende motstandsarbeid i fabrikkmiljøet. 
Produksjonen ble likevel opprettholdt til en viss grad gjennom hele krigen. Etter krigen fikk 
fabrikkene få ammunisjonsordre, og sivilproduksjonen utgjorde ca. 60% av produksjonen i 1945. I 
1947 ble det bestemt å bryte bedriften ut av statsforvaltningen, og bedriften fikk status som eget 
rettssubjekt med eget styre og representantskap.  

Norges NATO-medlemskap i 1949 fikk avgjørende betydning for industriparkens videre utvikling. 
Fram mot 1960 økte produksjonsvolumet og antall ansatte. Deretter sank behovet for ammunisjon 
igjen pga. ny tenkning i NATO ved at man trodde at krig ville bli utkjempet med atomvåpen. 
Produksjonen gikk igjen over til sivile produksjonsaktiviteter. Av nye sivile produkter som ble 
introdusert kan nevnes; masseproduserte bildeler (Volvo), Raufoss-mopeden, aluminiumstøtfangere 
og aluminium-bygningsfasader. Investeringer i nødvendige maskiner og utstyr var betydelige. 

Det gikk imidlertid ikke mange år før NATO igjen endret strategi. Dette ga støtet til ny framgang for 
bedriften. I 1968 ble Raufoss Ammunisjonsfabrikker omdannet til aksjeselskap. Staten eide alle 
aksjene.  
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I 1990 ble Raufoss AS (som det da het) et 
børsnotert selskap. To forretningsområder ble i 
1995 utskilt som heleide datterselskaper. Det ene 
selskapet, Raufoss Automotive, produserte for 
bilindustrien. Kapitalbehovet her var anselig, og 
behovet for en kapitalsterk partner ble tydeligere 
og tydeligere. Norsk Hydro fattet interesse for 
virksomheten og kjøpte 40% av aksjene i første 
omgang og de resterende 60% i 1997. 

Det andre forretningsområdet, forsvar, dannet 
sammen med svenske og finske partnere et eget 
aksjeselskap i 1998, kalt Nammo. Den norske stat 
er deleier i dette selskapet. Siden har det vist seg 
formålstjenlig å dele opp og selge resten av 
Raufoss ASA.  

Raufoss Industripark eies i dag av en gruppe investorer gjennom Raufoss Næringspark ANS (RNP). 
Globale automotive-industrien, forsvarssektoren og øvrig vareproduksjon er de viktigste markedene.  

RNP har et sterkt fagmiljø, og har et verdensledende, eksportrettet industrimiljø. Det er etablert et 
nasjonalt kompetansesenter innen material- og produksjonsteknologi i parken. I dag er det et tett 
samarbeid mellom industri og akademia.  

I forbindelse med 125-års jubileet har Raufoss Industripark sammen med Vestre Toten kommune 
produsert en film som forteller om industriens betydning for en by, men også folka og byens 
betydning for industrien: Med historien i sekken og blikket mot framtida | Raufoss Industripark 

 
3.3. Oversikt over dagens produksjons- og servicebedrifter  
Industriparken har 125 års industrihistorie. De siste årene har samfunnet endret seg i stadig større 
hastighet, og dette har også påvirket industrimiljøet i parken. Fra å være én stor bedrift, Raufoss 
ASA, er det i dag ca. 50 ulike bedrifter og ca. 2600 ansatte i parken (pr. mars 2022). Bedriftene 
fordeler seg på om lag 15 produksjonsbedrifter, mens resterende er servicebedrifter og ulike typer 
underleverandører. Se for øvrig vedlegg 22_1. 

Bedriftene produserer høyteknologiske produkter innen mange bransjer til verdens mest krevende 
kunder verden over. Mange virksomheter er svært konkurranseutsatt og presset på pris. Det er høyt 
fokus på kvalitet, helse, miljø og sikkerhet. 

Den globale automotive-industrien og forsvarssektoren er de viktigste markedene. Det anslås en 
samlet omsetning på ca. 12 mrd. NOK med en eksportandel på om lag 90-95%.  

Industriparken kjennetegnes ved et sterkt fagmiljø. Raufoss industripark har en nærings-/ 
industriklynge - NCE Manufacturing (Norwegian Centres of Expertise). NCE Manufacturing er det 
nasjonale kompetansesenteret for lettvektsmaterialer og automatisert produksjon.  

NCE Manufacturing er et konsortium av ca. 16 medlemsbedrifter og omfatter i tillegg nettverket 
TotAl-gruppen med ca. 48 medlemsbedrifter. De største markedene er den globale automotive-
industrien, forsvarsbransjen og elektronikkbransjen. Hovedmålet med NCE Manufacturing er å styrke 
innovasjons- og konkurransekraften gjennom omfattende klyngesamarbeid mellom bedriftene og 
kompetansepartnere. Dette skal bidra til økt verdiskapning i de etablerte bedriftene samt utvikling 
av nye vekstbedrifter. Forskningsbasert innovasjon er bærebjelken i NCE Manufacturing og klyngen 
har utviklet et felles kompetansesenter i selskapet SINTEF Manufacturing AS.  

 

 

https://www.raufossindustripark.no/jubileum
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3.4. Eiendom og eierforhold 
Den totale eiendomsmassen som industriparken eier utgjør totalt ca. 3000 daa, og omfatter 
følgende eiendommer og størrelser. 

Vestre Toten kommune: 

Gnr./bnr Areal (daa) Merknad 
13/1  1776 «Hovedteig» (13/1 består også av en mindre teig, denne ligger 

utenfor industriparken) 
13/22  48,8 Eies ikke av industriparken 
13/569  1,0  
13/570  30,3  
13/616  7,5 Del av Grøndalsvegen (ca. 4,4 daa) 
13/667  10,1 Teig syd for Skumsjøvegen 
13/666  7,5  
13/665  1121,2 Teig syd for Skumsjøvegen 
 3002,4  

Figur 12 – Oversikt eiendommer og arealer i Vestre Toten kommune 

Berørte eiendommer (som delvis inngår i planområdet), men som er utenfor industriparkens tomt: 

Kommune Gnr./bnr. Areal (daa) Ca. areal som berøres (daa) 
Vestre Toten 185/1 309 200 
Vestre Toten 185/2 498 305 
Vestre Toten 185/5 422 13,4 
Vestre Toten 185/6 67,8 33,6 
Vestre Toten  13/115 311,5 18 
Vestre Toten  13/317 23,3 2,3 

Figur 13 – Berørte eiendommer og arealtall 

 
3.5. Topografi, landskapstrekk og vegetasjon  
Det omkring 3545 daa store planområdet består i hovedsak av industribebyggelse og kultiverte 
skogskogsområder som preger hhv. nordlige og vestlige deler. Logistikk for industriell virksomhet 
finnes i hele utredningsområdet, men preger ulike deler i ulik grad. Mesteparten av bebyggelsen 
ligger i et langstrakt område langs med eller like vest for Hunnselva, jfr. forsidebilde til dette 
dokument.  

I disse områdene preges synsbildet av kompakt bygningsmasse og asfaltflater. I skogsområdet i vest 
ligger enkelte områder med bygningskarakter imidlertid som spredte lokaliseringer. I disse 
bygningsområdene er synsbildet i mindre grad preget av bygningsmasse og i større grad preget av 
skogen som grøntanlegg. I hele området finnes imidlertid vegetasjonsbelter eller –soner av 
sikkerhetsmessige årsaker, og for å hindre innsyn. 

Enkelte deler er også parkmessig opparbeidet. Landskapsbildet preges av landformer som for en stor 
del er intakt. Svartåsen og Vildåsen i vest danner markante terrengformasjoner i så måte. Terrenget 
heller mot Hunnselva i øst som danner utredningsområdets lavpunkt på kote +280 - 290. Områdene 
der naturkreftene preger synsbildet er knyttet til elvas forløp.  

Planområdet stiger jevnt oppover fra Hunnselva i øst, fra rundt kote +280 og opp til Vildåsvegen 
rundt kote +430. Villåsenga ligger på rundt kote +400, Svartåsen rundt kote +430. Mesteparten av 
industribebyggelsen ligger langs Hunnselva på kote +300 og opp til +325. Nammo disponerer vestre 
del av planområdet, vest for konsentrasjonen av industribebyggelsen og har fasiliteter spredt rundt. 
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For en nærmere beskrivelse av ulike delområder (ulike bygningsstrukturer og tettheter, grønn-
struktur/ grøntdrag, Hunnselva, uberørte områder) vises det til konsekvensutredningsrapporten, jfr. 
vedlegg 3_1.  

 

Figur 14 – Utredningsområdet sett fra øst (okt. 2015). Bildet viser at bygningsmassen først og fremst preger 
den østlige og nedre delen av området. 

 
3.6. Eksisterende infrastruktur innenfor planområdet  
Nedenfor fremkommer en overordnet opplisting av den eksisterende infrastrukturen innenfor 
parken. Enkelte punkter er utdypet nedenfor. For øvrig vises det til notater som separate vedlegg 
for ytterligere informasjon.  

 Bebyggelse - parken består i dag av totalt av ca. 350 bygg, til sammen ca. 260 000 m2 
 Trafikk/adkomst - 2 adkomster til parken i dag:  

• hovedvakta i syd – Fabrikkvegen 11 
• vakt nord via Grøndalsvegen, beliggende i øst 

 Parkering - ca. 820 p-plasser i dag fordelt på i all hovedsak 3 områder, samt inne i parken 
 Ca. 40 km asfalterte veger 
 Vann- og avløpsnett (se VA-notat vedlegg 11_1) 
 Strøm, fjernvarmenett 

Parken har en god og moderne infrastruktur med: 

 Eget fjernvarmeanlegg (36 GWh) 
 Sentralt trykkluftnett/ -anlegg (ble modifisert 2011/2012) 
 Eget renseanlegg  
 Egen drikkevanndistribusjon og tilgang på eget industrivann/ prosessvann 
 Gode transport- og logistikktjenester 
 Administrative- og håndverkertjenester 
 Vakt og sikring, brann- og industrivern 
 Laboratorier og testfasiliteter 
 Kurs og konferansefasiliteter 
 IT-systemer og support 
 Kantine og cateringstjenester 
 Servicebedrifter 
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Fjernvarmeanlegget (biosentral og fjernvarmesystem, som driftes av Solør Bioenergi AS (tidligere 
eid av Veolia Norge AS) har et antatt årlig energibehov på 36GWh og et anslått effektbehov for 
varme i parken på 18MW. 85% av energibehovet dekkes av biosentralen. 85% er fornybar energi.  

For renseanlegget er man pliktig til å følge anleggets prosessbeskrivelse. I korte trekk foregår 
prosessen som beskrevet: 

Alle typer konsentrater mottas i egne ulike tanker, enten ved selvfall eller med tankvogn. Alt 
skyllevann fra samtlige galvanotekniske overflatebehandlingslinjer innen industriområdet kommer 
til renseanlegget ved selvfall, hvor det først går gjennom et forsurningstrinn før nøytralisering og 
utfelling. Slam etter utfelling blir pumpet til lagertanker før det blir kjørt i en kammerfilterpresse. 
Alle konsentrater behandles for seg selv, de blir dosert inn i prosessen enten manuelt eller 
automatisk. Alt avløpsvann ledes fra renseanlegget til et sandfilter før det renner ut i Hunnselva. 
Alle typer avfettingsvæsker, vaskevann og emulsjoner fra industriområdet behandles i et eget 
ultrafiltreringsanlegg før det pumpes ut i Hunnselva via prøvetakerkum etter sandfilteret. 
Tørrslammet etter filterpressa fraktes til ekstern godkjent mottaker. 

Teknisk infrastruktur som vann, avløp og industrivann innenfor planområdet eies av Raufoss 
industripark, og driftes av Solør Bioenergi AS. Vestre Toten kommune (VTK) leverer drikkevann til 
vanlig forbruk og brannslokking via det kommunale ledningsnettet. Det er totalt fem forsynings-
punkter sentralt i planområdet tilkoplet det interne ledningsnettet for å hente vann inn til området. 
Industrivann tas ut fra eget inntak i Hunnselva, lokalisert ved Skoledammen. Det henvises til eget 
VA-notat for nærmere beskrivelse av teknisk infrastruktur og vannforsyning generelt, herunder 
drikkevann og brannvann, se vedlegg 11_1 og 11_2. 

 

3.7. Kjente registreringer  
3.7.1. Kulturmiljø / kulturminner/SEFRAK-registreringer 

Raufoss har som nevnt en viktig og lang 
industrihistorie. Flere kulturminner fra nyere 
tid er allerede lagt inn på Miljøstatus.no (se 
lilla symbol), bl.a. to kraftstasjoner (kraftverk 
tilknyttet Raufoss Patronfabrikk (like ved 
søndre adkomst i Fabrikkvegen) og kraftverk 
ved Raufoss Ammunisjons-fabrikk (på vestsiden 
av Hunnselva ved dagens nordre adkomst i 
Grøndalsvegen), Raufoss patron-fabrikk (gamle 
fabrikkbygningen), Raufoss fyrstikkfabrikk og 
rester av fundament fra Napstadbrua over 
Hunnselva rett nord for Raufoss industripark 
Øst. Rett syd for søndre hovedadkomst 
(utenfor planområdet) ligger gamle Mølle og 
sag som var tilknyttet Raufoss gård. Det er 
ingen SEFRAK-registrerte bygg (gule) inne i 
parken. For øvrig henvises det til vedlegg 3_1 
og 3_2. 

 

Figur 15 – Kart over kulturminner (Kilde: Miljøstatus.no) 

3.7.2. Naturmangfold 
Planområdets sørøstlige del består stort sett av industribebyggelsen med tilhørende infrastruktur. I 
resten av planområdet finnes det noe spredt bebyggelse og en del veier. Den største delen av 
planområdet i nord og vest består av forholdsvis åpen granskog med på vekslende bonitet, samt 
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noen områder med dyrket mark og innmarksbeite. Noen få mindre bekker renner gjennom 
skogsområdet. I nordøst mot og langs Hunnselva, finnes det større myrområder. Det er hovedsakelig 
barskog og blandingsskog, med unntak for områder langs Hunnselva, ved Øvre Napstad og Svartåsen 
hvor det er mer løvskog. De elvenære områdene langs Hunnselva består av større åpne arealer som 
tidligere har vært beitemark. Hunnselva renner nær inntil dagens industrianlegg i søndre del av 
området. I midtre og nordre del vil planlagt anlegg ligge nær elva. Her er elva stilleflytende og 
stedvis meandrerende. 

Naturtyper og arter av forvaltningsinteresse 

Det er gjort søk i Naturbase og Artskart for området. I tillegg er det gjennomført befaringer i nordre 
del av planområdet på begge sider av Hunnselva okt. 2015 og senere.  

I naturbase er det registrert fem områder innenfor og i nærheten av planområdet (jfr. figuren 
nedenfor): 

1. Viktig naturtype Kalkskog område Vildåsen SØ (BN00013133) 
2. Viktig leveområde / yngleområde dvergspett 
3. Elvemusling (sårbar, VU) i Hunnselva 
4. Svært viktig naturtype Gråor-heggeskog område Breiskallengene (BN00012991), der det 

tidligere (2004/ 2005) er registrert følgende rødlistede fugleartene: rosenfink (VU), sivspurv 
(nær truet, NT), makrellterne (truet, EN), hettemåke (VU) og dverglo (NT) 

5. Viktig naturtype Parklandskap område Birkelunden (BN00013068) 

 
Figur 16 – Naturtyper og arter av nasjonal forvaltningsinteresse (Kilde: naturbase.no, mai 2018). Opprinnelig 
planavgrensning (ca. avgrensning) er markert med rød linje. 

Vilt 

Områdets beliggenhet gjør at gjenværende skogarealer har et potensiale som en viktig viltkorridor 
mellom skogsområdene vest for Raufoss, Skumsjøvegen og jordbruksarealene mot øst. Området 
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mellom Breiskallen i nord og Raufoss i sør er en relativt lite bebygd del av Hunnselvas dal. I dette 
området er det også forholdvis mange påkjøringer av hjortevilt, både langs vei og jernbane. 

Det er ikke tegn etter omfattende beiting av elg på vegetasjonen i området. De fuktige, åpne 
områdene langs elva kan ha attraktivitet for hjortevilt, mens skogområdene vest for Hunnselva 
består av nokså ensidig granskog, og noe innslag av bjørk samt tidligere beitemark under gjengroing. 
Det er mange rester etter gjerder i området, noe som indikerer at deler av området tidligere er 
brukt til beite.  

De store åpne grasområdene langs elva er også tidligere beitemark. De gjenværende områdene med 
granskog sør for Skumsjøveien har trolig liten betydning som viltkorridor all den tid jernbane, veg og 
bebyggelse er barrierer øst for elva.  

Dagens industripark er inngjerdet med minst 2 m høyt flettverksgjerde. 

3.7.3. Trafikk, trafikksikkerhet og parkering 
Raufoss Industripark er en av Norges absolutt største industriparker, med en samlet omsetning 
anslått til 12 mrd. kr. Parken har en nasjonal rolle som et kraftsenter for vareproduserende industri. 
Det er denne type landbasert industri som Norge skal leve av når oljenæringen skal bygges ned i 
årene fremover. Opp mot 90-95% av produksjonen eksporteres, dermed er det et betydelig volum av 
varer som må transportere mest mulig effektivt og rasjonelt sørover mot Oslo og til havner, 
flyplasser eller videre med bakketransport nedover kontinentet.  

Dette medfører også at parken får oppmerksomhet fra nasjonale myndigheter. En utbygging av Rv.4 
sørover med vekt på flaskehalsene i Oslo, Nittedal og Hadeland anses som det viktigste tiltaket av 
flertallet av bedriftene i parken. For øvrig strekningen fra Raufoss og nordover til Mjøsbrua, samt 
flere avganger på Gjøvikbanen. Raufoss Industripark og de store industribedriftene i parken deltar 
alle aktivt i Stor-Oslo Nord-samarbeidet. 

Aktiviteten i Raufoss industripark genererer trafikk. Pt. er det sysselsatt ca. 2600 årsverk innenfor 
ca. 50 ulike bedrifter i mange forskjellige bransjer. Det anslås at ca. 40 % av de ansatte i bedriftene 
er bosatt i Vestre Toten kommune, hvorav de som er bosatt i sentrumsområdet i Raufoss anses å 
potensielt kunne gå eller sykle til jobb. For øvrige ansatte med bosted fordelt over hele Østlandet 
(f.eks. Lillehammer, Hamar, Ringsaker, Land, Hadeland, Oslo mv.) innebærer det naturlig nok en 
betydelig pendlertrafikk. Grunnstammen består av 7-8 store industribedrifter som produserer ulike 
varer hvorav bildeler, rørkoblinger og forsvarsprodukter utgjør hoveddelen av volumet – hvor det 
aller meste skal eksporteres. Det foreligger tellinger som tilsier at det passerer 32 000 vogntog til og 
fra parken gjennom dagens vakt nord i løpet av ett år. Det er fra tidligere lagt stor vekt på å finne 
gode løsninger for avvikling av trafikken i industriparken.  

Parken er et inngjerdet området med høy sikkerhet. Det er vakthold ved alle ankomster. Det er et 
godt dimensjonert vegnett med fortau, gangfelt og gang- og sykkelveger i parken. Det er tilrettelagt 
for å parkere sykler, sparker mv. ved de fleste bygg. Det går en bussrute gjennom parken 
tilrettelagt for arbeidsreisende i dag, dog med et svært begrenset antall avganger tilpasset 
skiftbytter. 

Vegtrafikkloven gjelder også i parken. Fartsgrensen i hele parken er satt til 30 km/t, men også 20 og 
15 km/t i enkelte soner. Veiene er merket og skiltet iht. vegtrafikknormaler. Knutepunkt og kryss er 
skiltet på behørig vis. Dette håndheves med trafikkontroller i regi av parkens eget vaktselskap, og 
som sanksjonsmulighet inndras innkjøringstillatelser dersom noen bryter fartsgrensene.  

Raufoss Næringspark ANS er sertifisert iht. ISO 14001 (ytre miljø) og ISO 50001 (energiledelse). Det 
legges stor vekt på HMS og man har god oversikt over hva som skjer i parken av hendelser, som følge 
av at det er et veletablert avvikssystem hvor alle virksomheter rapporterer hendelser og 
informasjon sammenstilles. Det er opprettet et felles HMS-forum hvor alle virksomheter i parken har 
møterett hvor avvik gjennomgås. Industrivernpliktige bedrifter har møteplikt. 
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Det er ikke registrert alvorlige trafikkrelaterte ulykker med personskader i parken på mange år. (Det 
er registrert et lastbilvelt ifm. anleggsarbeid samt 2 stk. hendelser der traktor og lastebil har mistet 
last på gangvei, forøvrige normale utfordringer med vinterdrift). 

Det er anlagt store innfartsparkeringsplasser på tre kanter av parken: Kortos (mellom sentrum/ Amfi 
senter og parken), foran bygg 1 og bygg 2 i Enggata og den største i Grøndalsvegen foran vakt Nord. 
Disse er til sammen godt dimensjonert for å kunne håndtere dagens antall ansatte i industriparken. 
Det er avsatt rikelig med areal til å utvide parkeringsplassene (benevnt SPP1 og 2 i plankartet). Det 
er tilrettelagt med ferdselsårer for fotgjengere inn i parken og frem til byggene hvor de ansatte har 
sitt arbeid.  

For å kunne medbringe en privatbil inn i parken skal man ha en innkjøringstillatelse. Det er kun 
ansatte med særskilt innkjøringstillatelse, handicappede, tjenestebiler og besøkende til bedriftene 
som får kjøre inn. Spørsmål om det skal innvilges tillatelse avgjøres av den enkelte bedrift, og 
kriteriet er at man skal ha behov for bil i tjenesten og at bedriften disponerer nok parkeringsplasser 
på sine eksklusive områder. 

Det er flere og sammensatte årsaker til at dette praktiseres strengt – det viktigste er at hensynet til 
effektiv flyt av varer og produksjon, sikkerhet og HMS veier tyngst i industriparken. Det ville blitt 
krevende å finne plass til et slikt antall biler inne i parken, samtidig som dette ville vanskeliggjort 
og fordyret drift av utvendig anlegg og vinterdrift med snøbrøyting og strøing. Samtidig bidrar dette 
grepet til å gjøre det enklere for de som bor innenfor rekkevidde å velge sykkel, gang og kollektivt 
på veg til jobb.   

3.7.4. Spesielle miljøforhold (støy, støv, stråling, vann- og grunnforurensning) 
Støy 

På oppdrag for Raufoss Eiendomsforvaltning AS utførte Multiconsult i 2007 støyvurderinger 
(støyforhold og støybelastning) til omgivelsene fra ulike industribedrifter ved Raufoss Industripark.  

I 2008 foretok de revisjon av lydmålinger og -beregninger fra året før, med påfølgende tiltak på 
enkelte kilder. I 2015 foretok de en ny revisjon av disse beregningene, jfr. vedlegg 5. Disse baserer 
seg på befaringer og målinger utført ultimo sept.  

På bakgrunn av innkomne merknader fra beboere i Enggata ifm. offentlig ettersyn utførte Brekke & 
Strand Akustikk AS en detaljert støykartlegging høsten 2020 fra industrien som ligger i den søndre 
delen av industriparken, ved bygg 268 tilhørende Benteler Automotive. Støyen genereres primært av 
aktiviteter rundt ovner og inn/ut-transport av deres produkter med trucker og traktorer. Det er også 
noen stasjonære kilder med vifter og portåpninger. Målingene viser beregninger av støyutbredelse 
til de nærmeste boligene omkring bygg 268. Det vises også simuleringer av hvilken effekt man kan 
oppnå ved å etablere en skjem mellom virksomheten og naboer. Det ble også gjort en gjennomgang 
av støykilder ved ny brannstasjon, som er under oppføring i samme område. Det vises til vedlegg 
5_3 for nærmere redegjørelse og støykart for denne delen. 

Nå sommeren 2021 har Brekke & Strand Akustikk gjennomført en oppdatering av eksternstøy-
beregninger for virksomheter i Raufoss industripark, se vedlegg 5_4, ref. tidligere målinger/ 
beregninger i 2007/2008 og 2015. Det er opprettet en kildedatabase for å kunne vise til en 
systematisk oppfølgning av de enkelte støykildene over tid. Det er i dag definert over 280 støykilder 
som ligger inne i deres beregningsmodell. Rapporten oppsummerer resultater fra målinger og det 
presenteres oppdaterte beregningsresultater i form av støykart. Hver virksomhet det er gjort 
målinger hos gis en egen vurdering av evt. overskridelser i gitte utslippstillatelser. Ved sammen-
stilling og evaluering av samsvar er det en kompliserende faktor at kravene i de forskjellige 
utslippstillatelsene er satt med ulike måleparametere og til dels også ulike tidsperioder. Det 
påpekes den store variasjonen i tillatt støynivå, der de største forskjellene er for støygrensene på 
natt. 
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Rapporten inkluderer støykotekart for alle områdene samlet, samt at det presenteres støykotekart 
for enkelte større bedrifter som Benteler, Plasman, Nammo, Ragasco samt HydAl og Profil-lakkering. 

For virksomhetene som ikke har egen utslippstillatelse gjelder likevel forurensningslovens generelle 
forbud mot forurensning som også inkluderer støy. Forurensningsforskriftens kap. 5 gjelder som en 
såkalt «opprydningsforskrift» for støy fra eksisterende virksomheter, veitrafikk og flyplasser. 
Forskriften fastsetter grenseverdier som skal utløse kartlegging og utredning av tiltak mot støy. I 
praksis utløses tiltaksgrensen ved utendørsnivåer som er høyere enn 65-70 dB (Lp,A,24h) og kommer 
sjelden i bruk for industristøy. 

 
Figur 17 – Støysoner iht. T-1442, Lden, fra alle virksomheter (samlet) (Kilde: Brekke & Strand, 2021) 
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Figur 18 – Støysoner iht. T-1442, Lnatt, fra alle virksomheter (samlet) (Kilde: Brekke & Strand, 2021) 

2 stk. rapporter fra Brekke & Strand (hhv. Benteler, mars 2021 og alle virksomheter, sept. 2021) 
ligger vedlagt (vedlegg 5_3 og 5_4).  
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Vegtrafikkstøy 

Det er foretatt støyberegninger knytte til vegtrafikkstøy del av fv. 2368 (tidligere fv. 110) fra 
rundkjøringen med Grøndalsvegen (dagens vakt nord) og fram til krysset Skumsjøvegen (fv. 2398, 
tidligere 148), samt aktuell del av fv. 2398 i forbindelse med etablering av ny adkomst ifra nord (via 
Skumsjøvegen). Støyberegningene er basert på grunnlag av trafikkanalysen.  

Retningslinjens (T-1442) anbefalte grenseverdi for vegtrafikk er Lden 55 dB. Swecos tolkning av 
støyretningslinjen er at tiltaket utløser plikt til utredning av avbøtende tiltak der støynivået med 
tiltaket er over Lden 55 dB og vil øke med mer enn 3 dB sammenlignet med dagens situasjon. Det 
vises til notat om vegtrafikkstøy vedlegg 5_2. Nedenfor vises støykart over vegtrafikkstøy (beregnet 
støynivå) for hhv.: 

• Dagens situasjon 
• Dagens situasjon med fremskrevet faktor (1,242) 
• Utbygging av 75 000 m2 i år 2039 (uten adkomst i Skumsjøvegen) 
• Utbygging av 75 000 m2 i år 2039 (med adkomst i Skumsjøvegen) 

 

Det bemerkes at det simulerte tallet 75 000, ref. punktene over, ble lagt til grunn for disse nevnte 
vegtrafikkstøyberegninger. I dialog med bl.a. Statens vegvesen etter offentlig ettersyn og for å 
imøtekomme deres merknader/ innsigelse er tallet noe nedjustert (til ca. 65 000). I siste versjon av 
reguleringsbestemmelsene er det satt et maks samlet tak på 310 000 m2 for all fremtidig utbygging 
hvor da de 65 000 (fram til 2039) inngår.  

For ordens skyld er ny adkomst fra Skumsjøvegen markert med blå pil. Kartene følger også som eget 
vedlegg (5_2, dog uten vist adkomst fra fv. 2398). 
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Figur 19 – Vegtrafikkstøy dagens situasjon (og fremskrevet), uten adkomst og med adkomst Skumsjøvegen iht. 
T-1442, Lden, for fv2368 og fv2398. (Kilde: Sweco, 2019) 

Støv og luft 

Med dagens situasjon er det Storgata som er mest utsatt for luftforurensning fra veitrafikk. Med en 
ÅDT fra 7500 til 10900 så vil en kunne forvente, ut ifra nomogrammet, at overskridelser av gul sone 
vil være gjeldende for boliger og bygninger som er ca. 15 meter eller nærmere senterlinje på vei. 
Ut ifra nomogrammet kan en anta at det ikke vil forekomme noen overskridelser av gul 
luftforurensningssone ved sydlig adkomst. For øvrig henvises det til vedlegg 6. 

Stråling (radon) 

Iht. kart fra NGU er store deler av planområdet klassifisert 
som områder med høy sannsynlighet for forhøyede radon-
konsentrasjoner, samt mindre områder som er klassifisert 
som usikker forekomst. Radon blir for øvrig ivaretatt 
gjennom egne krav i teknisk forskrift.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 20 – Radonkart 
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Vannforurensning 

Hunnselva er en del av vannområde Mjøsa som går inn i vannregion Glomma. Elvestrekningen langs 
planområdet omfatter vannforekomstene 002-1822-R Hunnselva Breiskallen til Korta og 002-577-R 
Hunnselva Kildal-Korta. Begge vannforekomster har antatt moderat økologisk tilstand. De viktigste 
nevnte påvirkningene er fremmede arter (vasspest), eutrofiering særlig grunnet avløp fra spredt 
bebyggelse og fiskevandringshindre i form av dammer. 

Det er totalt 23 utløp til Hunnselva, hvorav 9 har regelmessig vannføring. Disse blir prøvetatt flere 
ganger årlig. Vannet i disse utløpene kommer fra 2 bedrifter som har utslippstillatelse, ellers er det 
kun kjølevann. Utløpene blir overvåket gjennom flere vannovervåkingsprogram iht. tillatelse fra 
Miljødirektoratet. Overvåkingen utføres løpende iht. gjeldende omforente overvåkingsplan. 

I sydvest kommer det en tilløpselv til Hunnselva; Veltmannåa. Nammo har egen utslippstillatelse fra 
deres testsenter på Bradalsmyra til denne. Veltmannåa gjør en sving og går inn i planområdet i syd, 
for deretter å møte Hunnselva syd for planområdet. 

Grunnforurensning 

Raufoss næringspark har 125 års industrihistorie bak seg, og en tilsvarende lang forurensings-
historikk. I perioden 2005 – 2011 ble det gjennomført omfattende opprydding av i flere områder iht. 
krav fra daværende Klima- og forurensningsdirektoratet (nå Miljødirektoratet) og i 2004 ble det 
bevilget statlige midler (som kom sammen med statsgarantien) til ytterligere oppfølgings- og 
oppryddingsarbeid. Det er gjennom prosjekt historisk forurensing (Prosjekt HF) registrert 68 
lokaliteter med grunnforurensning i Raufoss Industripark. Hovedsakelig olje og tungmetaller, men 
også rester av sprengstoff. 

Prosjektet er fra og med 2015 inne i en overvåkningsfase, der alle områder som har blitt identifisert 
som områder med historisk grunnforurensing blir overvåket via definerte programmer. NGI har 
vurdert spredningsfaren i hver lokalitet.  

Miljømålene anses som oppfylt uten behov for fjerning av ytterligere masser. Lokalitetene følges 
opp av Prosjekt HF gjennom overvåking av grunnvann.  

For områder der det er registrert grunnforurensning er det lagt inn en hensynssone H390 Annen fare 
– forurenset grunn i plankartet med tilhørende bestemmelse. Hensynssonen svarer til den ytre 
avgrensningen av delområdene 1-7 i figuren nedenfor. Konsekvenser av planforslaget som går på 
forurenset grunn er beskrevet i kap 7.2.10. For øvrig henvises det til vedlegg 7_1. 
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Figur 21 – Oversikt over lokaliteter (fra år 2011 og 2017) med påvist forurensning og lokaliteter med mistanke 
om forurensning på dyp > 1 m. (Kilde: Norges Geotekniske Institutt - NGI) 
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3.7.5. Grunnforhold/ skredfare
Løsmassekartet fra NGU viser i hovedsak tynn og tykk morene i hele området. Langs Hunnselva i 
nordøst er det elveavsetninger og et lite område med breelvavsetning. I vest viser løsmassekartet to 
større områder med torv og myr, samt noen mindre slike områder. 

Grunnforholdene kan likevel variere lokalt. Ved gjennomføring av utbygging og byggetiltak må det 
alltid utføres supplerende grunnundersøkelser, for eksempel med sonderinger eller prøvegravinger. 

Figur 22 – Løsmassekart (Kilde: NGU) 

Kart fra NGU viser at hele området ligger over marin grense. Ut fra løsmassekartet, 
terrenghelningen og observasjoner i området antas å ikke være fare for dårlig områdestabilitet, 
skred eller store utglidninger ved videre utbygging av næringsparken. Se for øvrig vedlegg 8_1. 

3.7.6. Grus/ pukk 
Det ligger innenfor planområdet ingen uttaksarealer, ei heller noen ressursområder. I flg. 
kartdatabasen til NGU ligger det et større ressursområde nordvest for og utenfor planområdet ved 
Sagbakken. Dette området er ansett som regionalt viktig. 
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3.7.7. Flomfare 
NVEs aktsomhetskart for flom er dimensjonert for kommuneplanlegging, men viser grovt hvilke 
områder som kan stå i fare for å bli lagt under vann. Vi ser at det følger Hunnselva, Veltmannåa og 
andre større vassdrag. I vårt planområde må vi planlegge for løsninger i østre og søndre del. Det er 
regulert inn hensynssone H320 (flom) i kartet med tilhørende bestemmelser. Innenfor disse 
områdene tillates ikke bygge- og anleggstiltak med unntak av tiltak som kan dokumenteres at tåler 
vannbelastning tilsvarende 200-årsflom. For øvrig henvises det til vedlegg 9_1.

 
 Figur 23 – Flomsonekart for en 200-års flom med klimatillegg på 20% og 30 cm sikkerhetsmargin i Hunnselva 
(Kilde: Sweco) 
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3.7.8. Landbruks- og skogbruksinteresser 
Det er landbruks- og skogbruksinteresser innenfor planområdet, men disse knytter seg i større grad 
til arealer utenfor industriparkens eiendommer. For skogbruksinteresser er det naturlig å vurdere 
uttak av tømmer. For slikt uttak må en skille på skogens alder. Her veksles det mellom gammel, 
eldre og yngre skog (hogstklasse), hvor gammelskog har hogstklasse 5, eldre skog klasse 4 og yngre 
skog hogstklasse 2 og 3. Store deler av planområdet er unntatt gradering/ikke definert. 

For landbruksinteresser utgjør de vestligste områdene ved Villåsengen og nordligste ved Øvre 
Napstad og nordover til Skumsjøvegen områder som har jord som er dyrkbar, samt mindre arealer 
innenfor nordligste planlagte utbyggingsområder. 

 

Figur 24 – Skog - aldersklasser (Kilde: Miljøatlas.no - Miljødirektoratet)  
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Figur 25 – Bonitetskart – AR50 (Kilde: Nibio) 

3.7.9. Samfunnssikkerhet og beredskap 
I sammenheng med den eksplosive industrien innenfor næringsparken er temaet omkring beredskap 
og ulykkesrisiko av stor betydning. Det stilles strenge krav til sikkerhet og håndtering av eksplosive 
stoffer, som industriparken er pliktig til å følge, jfr. Brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende 
Forskrift om sivil håndtering av eksplosjonsfarlige stoffer (eksplosivforskriften). I forbindelse med 
dette utarbeider RNP/virksomhetene en strategi for plassering av nye fremtidige virksomheter og 
evt. flytting av eksisterende virksomheter som håndterer farlige stoffer. 
 
Iht. brann- og eksplosjonsvernloven § 20 skal slike arealmessige begrensninger fastsettes etter 
bestemmelsene i plan- og bygningsloven, der kommunen finner det hensiktsmessig. I praksis vil det 
si gjennom etablering av hensynssoner etter plan- og bygningsloven. Det er i planforslaget lagt inn 
egne hensynssoner brann- og eksplosjonsfare (H350) i plankartet med tilhørende bestemmelse § 
10.4. 

RNP har egen HMS- og miljøleder som har ansvar for å planlegge, tilrettelegge og følge opp at 
parken følger gjeldende lover og forskrifter. Dette arbeidet gjøres grundig og det er fortløpende og 
kontinuerlig aktiviteter for å sikre parken og dens omgivelser for uønskede hendelser. Nammo 
Raufoss AS har beredskapsplaner og gjennomfører øvelser i henhold til et strengt regelverk. I tillegg 
er de den eneste aktør som leverer forsvarsmateriell.  De har gode planer for å håndtere uønskede 
hendelser og anslag sammen med nasjonale innsatsstyrker. 

Risiko- og sikringssoner beregnes ved hjelp av analyseverktøyet AMRISK1. I parkens egen generalplan 
for sikringsfelt (unntatt offentlighet)) er det tegnet inn minimumsavstander til bl.a. bolighus 
beregnet ut ifra nevnte analyseverktøy. Dette er markert med røde sirkler. Det er krav til 
sikringssoner til alle eksisterende og nye fasiliteter inne i parken hvor det f.eks. håndteres 

 
1 AMRISK = Beregningsverktøy for utregning av individuell risiko og grupperisiko for eksplosivanlegg   
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ammunisjon. Generalplanen viser også de ulike DSB-anlegg (Direktoratet for Samfunnssikkerhet og 
Beredskap) og bygninger innenfor parken, hhv. DSB-anlegg for Nammo og næringsparken for øvrig.  

DSB-anlegg knyttet til Nammo Raufoss AS ligger innenfor det øvre vestre område som Nammo 
disponerer. I tillegg har Nammo to DSB-anlegg som er lokalisert i «Tivoli»-området, omtalt som det 
nedre eksplosivområdet. Øvrige DSB-anlegg knyttet til andre virksomheter ligger alle i nedre østre 
del, vest for Hunnselva. 

3.8. Lokaliseringsfaktorer  
Raufoss Industripark har vært i en sammenhengende utvikling siden starten i 1896, jfr. kap. 3.2 og 
3.3. Opp igjennom alle disse årene er det er nedlagt store ressurser i eksisterende bygningsmasse og 
materiell. Det er opparbeidet infrastruktur (vann, avløp, industrivann, trykkluft, fjernvarme) og 
rutiner som fungerer godt for så vel industrivern, vakt og sikring. Det er videre etablert et 
servicetilbud tilpasset bransjen. Således er det naturlig at man ønsker å utvikle dette miljøet 
videre. Videre er det slik at eksisterende leietakere ønsker seg mulighet for videre utvikling og nye 
aktører antas å ville vurdere å etablere seg her som del av dette miljøet. Parken har også sørget for 
at det har blitt et sterkt kunnskaps- og forskningsmiljø gjennom bl.a. NTNU Gjøvik, Sintef 
Manufacturing og NCE.    

3.8.1. Nærhet til skole og barnehage 
Ingen skoler og/ eller barnehager i Raufoss ligger i umiddelbar nærhet til parken. 

3.8.2. Kollektivtransport 
Bussruter 

Rute 301/302 (Ringrute) er den 
største kollektivlinjen gjennom 
Raufoss. Ruten har halvtimesavganger 
mellom Gjøvik og Raufoss, annenhver 
avgang fortsetter til (og kommer fra) 
Lena. Ruten går i begge retninger i 
Storgata. 

I Storgata går det også en del andre, 
mindre viktige ruter. Rutetabellene 
til disse fremstår som uoversiktlige. 
Det går ikke direktebuss til Raufoss 
mellom Lillehammer og Raufoss, 
reisende må bytte buss på Gjøvik. 

I tillegg til bussene i Storgata går rute 
150 og rute 374 til/fra selve 
industriparken. Rute 150 har én 
avgang om morgenen fra Gjøvik til 
industriparken, men ingen avganger 
på ettermiddagen. 

Rute 374 har én avgang om morgenen 
fra Skreia og Kapp og én avgang om 
ettermiddagen til Skreia og Kapp.  

Figur 26 – Kollektivtilbud i nærheten av industriparken  
(holdeplasslokasjoner hentet fra finn.no) 

Ifølge oppdragsgiver er disse bussene tilpasset skiftordningen i industriparken. 

Totalt sett vurderes industriparken å ha brukbar kollektivforbindelse til Gjøvik, for øvrige reisemål 
er tilbudet noe begrenset. 



0_0 Planbeskrivelse 
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Jernbane 

For kollektivreisende fra Oslo vil tog 
være det mest aktuelle. Linje R30 har 
avgang annenhver time mellom Gjøvik 
og Oslo S. 

Langs jernbanen i Raufoss, utenfor 
planområdet, er det i dag 6 
krysningspunkter.   

De seks krysningene kan kort beskrives 
som følger: 

 Grøndalsvegen: Planfri kryssing med 
jernbanen. Grøndalsvegen forbinder rv. 
4 med Storgata. 
 Solhaug/ Furulybakken: Planovergang 
for fotgjengere. 
 Øverbyvegen: Planfri kryssing med 
jernbanen. 
 Østvollveien: Planovergang med 
jernbanen. 
 Korterudsvingen: Planovergang med 
jernbanen. 
 Løvåsbakken: Planovergang med 
jernbanen. 
 
 
For øvrig henvises det til vedlegg 13_1. 

 

Figur 27 – Oversikt over krysningspunkter 
langs jernbanen (Kilde: Sweco) 

 
3.8.3. Fortau, gang- og sykkel 
Det er tilrettelagt for gående og syklende i industriparken allerede i dag, jfr. Trafikale vurderinger 
vedlegg 12_1, med opparbeidede fortau samt gang- og sykkelveier, samt oppmerkede soner for 
dette. Foruten de gang- og sykkeltraseer som ligger parallelt med vegsystemet er det noen steder 
separate traseer innimellom bebyggelsen og grønne områder. 

3.8.4. Servicetilbud 
Industriparken har i dag et utvidet servicetilbud tilknyttet industriparken. Ellers ligger parken tett 
inntil Raufoss sentrum og det servicetilbud som er der. 

3.8.5. Rekreasjons- og friluftsliv 
Industriparken er et lukket område, med strenge sikkerhetsrutiner. Rekreasjonsmulighetene er 
således meget begrenset. Dog med unntak for turstien/skiløypa nevnt nedenfor, og områder som 
inngår i planområdet, men som ikke eies av industriparken, dvs. områder som ligger i «randsonen» 
til parken. Her utøves det noe jakt- og friluftsliv. Generelt i disse områdene bør det utvises 
aktsomhet da sikkerhetssoner kan begrense ferdselen i noe grad. 

I sydvestre del går turstien/lysløypa fra Tollerud (Raufoss vest) nordvestover opp mot Vildåsvegen 
og krysser denne ved Villåsstugua, og videre til Skumsjøen. Skiløype om vinteren. 
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Figur 28 – Utsnitt turkart over Vardalsåsen, til venstre, og skikart Vardalsåsen til høyre. (Kilde: Åsløypas 
Venner Raufoss: https://www.asloypasvenner.no/turkart/ 

I Raufoss langs Hunnselvas vestside, syd for parken, er det etablert en kultursti (se nedenfor) som 
strekker seg fra dagligvarebutikken, krysser Sagvollvegen, går igjennom Fugleparken Smedshammer 
Ljåsmie, passerer Raufoss kirke og opp til Nysethvegen. Videre fra Nysethvegen langs Hunnselva opp 
og forbi søndre port opp til brua ved Raufoss kjøpesenter, og sydover igjen langs Hunnelvas østside 
ned til Nysethvegen igjen. (www.vestre-toten.kommune.no/globalassets/tjenesteomrader/teknisk-plan-og-
eiendom/plan/kart/kultursti_tekst.pdf) 

https://www.asloypasvenner.no/turkart/
http://www.vestre-toten.kommune.no/globalassets/tjenesteomrader/teknisk-plan-og-eiendom/plan/kart/kultursti_tekst.pdf
http://www.vestre-toten.kommune.no/globalassets/tjenesteomrader/teknisk-plan-og-eiendom/plan/kart/kultursti_tekst.pdf
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 Figur 29 – Kulturstien på Raufoss. Industriparkens hovedadkomst syd ligger øverst i bildet.  

På baksiden av denne 
plakaten kan en lese 
nærmere om nevnte 
objekter/ steder. 
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4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 
Områdereguleringen følger opp de nasjonale, regionale og kommunale føringer, herunder 
kommuneplanens arealdel for Vestre Toten kommune, ref. grensejusteringen av kommunegrensen 
mellom Vestre Toten og Gjøvik kommuner. 

Reguleringsplan legger til rette for et industriområde med samlet areal på ca. 3435 daa for videre 
utvikling og ekspandering av Raufoss Industripark. Planforslaget er en oppfølging av 
kommuneplanens arealdel. Reguleringsplan for Raufoss Industripark inneholder arealer i all 
hovedsak for industri, samt noen arealer for næring/ tjenesteyting og kontorer tilknyttet industrien 
i parken. Disse områder betjener både eksisterende og framtidige bedrifter og aktører innenfor 
området. Områdene for utbygging knyttes sammen av kjøreveger, gang- og sykkelveger og turstier. I 
tillegg regulerer planen flere større arealer til LNF, grønnstruktur og naturområder (herunder også 
naturområde for vassdrag). Vegetasjonsskjermer og mer parkmessige arealer samt annen veggrunn 
(grøntareal) fungerer som naturlige og/ eller markerte skiller mellom større delområder innenfor 
parken. 

Det er lagt inn flere hensynssoner i plankartet hvor dette er påkrevd. Dette gjelder ulike typer 
faresoner (knyttet til bl.a. flom, forurenset grunn, høyspentanlegg, brann-/eksplosjon), andre 
sikringssoner, soner hvor det er bevaringshensyn som vektlegges eller sone hvor det er stilt krav om 
båndlegging (som knytter seg til annet lovverk). 

Det er også lagt inn flere bestemmelsesområder i plankartet for å synliggjøre og stille mer konkrete 
vilkår for bruk av arealer, bygg eller anlegg (både på bakken og under bakken), eller for å sikre 
enkelte viktige miljøer. 

Et hovedgrep i selve planforslaget er å «snu/speile» parken mot nord, bl.a. i den hensikt å bidra til 
å flytte trafikk ut av sentrum. Det åpnes opp for nye byggeområder på til sammen 250-300 daa i 
nord. Her vil det være muligheter for nyetableringer, samtidig som det vil være mulig å flytte 
virksomhet hit fra de sentrumsnære områdene i sør. Dette vil i sin tur gi muligheter for byutvikling i 
Raufoss på områder langs elva mot sentrum som tidligere har vært stengt for allmenheten.  

I de følgende underkapitler viser vi i kap. 4.1 for plankartet, herunder viser oversikt over alle 
arealformål, hensynssoner og bestemmelsesområder samt arealtall for disse ulike flater.  

I kap. 4.2 følger en nærmere redegjørelse av de ulike reguleringsformål, hensynssoner og 
bestemmelsesområder. I kap. 4.2.9 tar vi for oss enkelte andre planforhold.  

I kap. 4.3 følger et arealregnskap, mens avslutningsvis i kap. 4.4 redegjøres det for endringer i 
forhold til gjeldende reguleringsplaner som berøres av dette planforslaget. 

 

4.1. Plankart og arealtabell 
Planområdet samlet sett er på ca. 3545 daa og arealbruken er fordelt slik det fremgår av 
(forminsket) utgave av plankartet og arealtabeller nedenfor. Plankartet og tabeller følger også av 
vedlegg 2.  

Tall i parentes (i venstre kolonne i tabellene) angir hvor mange arealflater det er innenfor hvert 
arealformål. Samlet arealtall (i daa) for hensynssoner og bestemmelsesområder skyldes overlapp av 
soner/ områder.  
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Figur 30 – Forminsket utgave av forslag til plankart (uten bakgrunnskart), april 2022 (Kilde: Sweco) 
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Kartsymbol (antall) Reguleringsformål Areal (daa) 

Bebyggelse og anlegg (PBL §12-5 nr. 1) – Kapittel 4.1.2 

BK (3) 1310 - Kontor 21,7 

BI (26) 1340 - Industri 2208,9 

BAB (1) 1500 - Andre typer bebyggelse og anlegg 0,4 

BE (10) 1510 - Energianlegg 4,6 

BKB (2) 1824 - Næring/tjenesteyting 8,0 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL §12-5 nr. 2) – Kapittel 4.1.3 

SKV (9) 2011 - Kjøreveg 72,3 

SGS (13) 2015 - Gang-/sykkelveg 13,6 

SVG (16) 2019 - Annen veggrunn – grøntareal 52,2 

SPP (5) 2082 - Parkeringsplasser 26,5 

SAA (2) 2900 - Kombinert formål – samferdselsanlegg/bebyggelse 12,1 

Grønnstruktur (PBL §12-5 nr. 3) – Kapittel 4.1.4 

GN (4) 3020 - Naturområde - grønnstruktur 173,2 

GT (1) 3031 - Turveg 8,8 

GP (10) 3050 - Park 19,6 

GV (10) 3060 - Vegetasjonsskjerm 251,0 

Landbruk-, natur- og friluftsformål (§12-5 nr. 5) – Kapittel 4.1.5 

L 5100 - LNF 623,3 

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (PBL § 12-5 nr. 6) – Kapittel 4.1.6 

VNV (2) 6610 - Naturområde i sjø og vassdrag 48,4 

  

Kartsymbol (antall) Hensynssoner (PBL § 12-6) – Kapittel 4.1.7 Areal (daa) 

H140 (3) Frisiktsoner 0,0 

H190 (1) Andre sikringssoner 559,1 

H320 (5) Flomfare 343,9 

H350 (2) Brann-/eksplosjonsfare 1702,8 

H370 (10) Høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler) 58,5 

H390 (1) Annen fare, forurenset grunn 1232,4 

H560 (1) Bevaring naturmiljø 202,0 

H570 (28) Bevaring kulturmiljø 13,8 

H740 (1) Båndlegging etter energiloven 41,6 

 

Kartsymbol (antall) Bestemmelsesområder (PBL §12-7) – Kapittel 4.1.8 Areal (daa) 

#1 (3) Bruer 1,0 

#2 (2) Fjellanlegg 69,9 

#3 (7) Overvannshåndtering 42,6 

#4 (2) «Tivoli» og «NC-verket» 78,2 

#5 (1) Bekk lagt i rør 5,0 
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Illustrasjonsplan sist datert 09.10.2018, som ikke er juridiske bindende, viser en overordnet struktur 
for mulig utforming av delfeltene. Grå bygg er eksisterende bygg, mens de hvite er nye (og kun 
illustrative). Illustrasjonsplanen følger i større målestokk av vedlegg 17_1. 

 
Figur 31 – Forminsket utgave av forslag til illustrasjonsplan. Avgrensningen tilsvarer det varslede området ved 
oppstart av planarbeidet (Kilde: Sweco). 

  
4.2.  Nærmere om reguleringsformål, hensynssoner og 

bestemmelsesområder 
Til plankartet er det gitt bestemmelser (jfr. vedlegg 1_1) til det enkelte arealformål samt 
fellesbestemmelser til planområdet. Det er gitt klare begrensninger til bruk av næringsområdet med 
hensyn til type virksomhet. Innenfor både eksisterende og nye næringsområder tillates det industri, 
lager og kontorvirksomhet tilknyttet virksomheten. Plankart fremgår av vedlegg 2. 

I tillegg er det gitt flere ulike særlige dokumentasjonskrav ved søknad om byggetillatelse (§ 2.2) 
(utover SAK) som sikrer at bl.a. parkeringsløsning, mobilitet, forurenset grunn, detaljert VA- og 
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overvannsplan, fare for brann og eksplosjon, utslipp og annen forurensning, flom, er ferdig 
utarbeidet/ prosjektert/ hensyntatt før det kan gis byggetillatelse i en byggesaksbehandling.  

I § 2.3 fremgår det ulike dokumentasjonskrav (opparbeidelseskrav) før ferdigattest/ midlertidig 
brukstillatelse kan gis. Det fremgår også av bestemmelsene ulike krav til utforming av bygg, 
tekniske anlegg, uteoppholdsarealer osv.  

4.2.1. Bebyggelse og anlegg  
Kontor (BK1-BK3) 
Formål for kontor gjelder arealene for dagens hovedkontor for Raufoss industripark (BK1), kontorer 
tilknyttet industriparken (BK2) og hovedkontoret for Nammo (BK3). Her tillates kontor for 
virksomhetene i Raufoss industripark. 

I illustrasjonsplanen for hele planforslaget inkluderes et mulig nytt administrasjonsbygg for Nammo, 
men det skal likevel utarbeides detaljreguleringsplan(er) for BK1 og BK3 ved ytterligere utbygging 
eller utvidelser, jfr. § 3.4. 

 

Figur 32  – Landskapsplan knyttet Bygg 1 (Kilde: Feste Kapp AS) 
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Innenfor område BK1 tillates maks BYA = 40%, gesimshøyde inntil 19 meter og mønehøyde inntil 21,5 
meter. Bestemmelsene åpner for valgfri takform ved 0 til 22 grader, men ved flatt tak øker tillat 
gesimshøyde til 20 meter. 

Området BK2 tillater maks BYA = 40%, men dagens bygg skal bevares, jfr. § 10-8. Det er lagt 
hensynssone bevaring over den eldste delen av bygg 1, og 35 innenfor BK2. Bilder og kartlegging fra 
Mjøsmuseet finnes i vedlegg 3_2 og 3_3. 

For BK3 tillates maks BYA = 40%, 12 meter gesimshøyde og 14,5 meter mønehøyde. Det er valgfri 
takform fra 0 til 22 grader, men maks tillat gesimshøyde øker til 12,5 meter i tilfelle flatt tak. 

Innenfor alle områder for kontor skal den ubebygde delen av byggeområdet opparbeides i henhold 
til utenomhusplan.  

Industri (BI1-BI26) 
Arealer regulert til industri utgjør den største delen av området. Det skilles mellom BI1-BI25 og 
BI26, da sistnevnte har egne føringer og bestemmelser. BI1-BI25 omfattes av både eksisterende og 
fremtidige arealer hvor det tillates industri og lager med tilhørende kontorbebyggelse og parkering. 
Innenfor BI26 tillates ikke annen virksomhet enn den eksisterende, som er høyteknologisk 
virksomhet innen forsvar- og romfartsproduksjon, uten at det foreligger detaljreguleringsplan. 

Innenfor områdene BI1-BI25 gjelder maks BYA = 70%, 12 meter gesimshøyde og 15 meter 
mønehøyde. Det er valgfri takform fra 0 til 22 grader. 

Maks BYA for BI26 er 4%, som er en dobling fra dagens BYA. Dagens bebyggelse i dag utgjør ca. 
30 000 m2. Dette tilsvarer en utnyttelse på ca. 2%. Ved høyere utnyttelse stilles det krav om 
detaljregulering av området, jfr. bestemmelsenes § 3.1, ref. § 4.3, 1. og 2.avsnitt. Bygninger 
tillates oppført med gesimshøyde 7 meter og mønehøyde 9 meter. Det er valgfri takform ved helling 
0 og 22 grader. Ved flatt tak tillates gesimshøyde inntil 9 meter. Sikkerhetsavstander mellom bygg 
skal ivaretas i henhold til forskrift om håndtering av eksplosjonsfare, og bekker og vassdrag innenfor 
området skal følge dagens naturlige vannveier. Maks størrelse på bygg skal ikke overstige en 
grunnflate på 2000 m2. Det er grunn til å tro at de fleste nye bygg vil ligge på maks 500/1000 m2. 

Innenfor BI1-BI25 tillates det oppføring av midlertidig telt for oppbevaring og lagring. Tillatt 
størrelse er inntil 1200 m2 med maks gesimshøyde 8 meter og mønehøyde 9 meter. 

I dette område (BI26) er det i dag noen bunkere (eksplosivlager) som delvis ligger under terreng. 
Det er i illustrasjonsplanen vist forslag til noen nye i vest. 

For samtlige områder avsatt til industri skal det ved etablering av ny bebyggelse tas hensyn til 
naturlige landskapsformer, og det skal benyttes matt materiale i tak og fasader for å forhindre 
refleksjon.  
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Figur 33  – Dagens hovedgate ved bygg 12 og 13 (Kilde: RNP) 

Næring/tjenesteyting (BKB1-BKB2) 
Områder avsatt næring/tjenesteyting (BKB1-BKB2) ligger helt syd i planområdet. For disse 
områdene tillates offentlig og privat næring/tjenesteyting med tilhørende kontor. Dette gjelder 
bygg 3, 4 og 5 samt bygg 313 (dagens brannstasjon og hovedvakt). Områdene BKB1 og BKB2 berøres 
av hensynssonene H570_1 til H570_5, jfr. § 10.8, med unntak for nyere del av bygg 3 og 313. Dagens 
bygg innenfor hensynssonene skal bevares  
Innenfor området BKB2 tillates næring med tilhørende kontorbebyggelse (offentlig eller privat) i 
tråd med dagens virksomhet. Maks. BYA = 40%. For BKB2 tillates maks BYA = 40%, gesimshøyde 9 
meter og mønehøyde 12 meter. Det er valgfri takform fra 0 til 22 grader helling. Det tillates også 
offentlig tjenesteyting som f.eks. industrihistorisk museum, kafé og/ eller galleri. I bygg 5 i 
bygningens første etasje/ underetasje, er lokalet allerede pusset opp og omgjort til konferanse-/ 
kurslokale. 
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Figur 34  – Innenfor bygningsmassen for BKB2 planlegges Raufoss Industrihistoriske Samlinger (Foto: Sweco) 

4.2.2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  

Kjøreveg (SKV1-SKV8) 
Arealer for avsatt kjøreveg, SKV, er de eksisterende og planlagte vegene som skal utgjøre 
planområdets hovedvegnett. Disse vegene er planlagt med asfaltert bredde på 7-8 meter. Interne 
veger inne på byggeområdene vil komme på byggesaksnivå.  

Det er knyttet dokumentasjonskrav før ferdigattest/ midlertidig brukstillatelse for fremføring av nye 
veger med tilhørende g/s-veg og annen veggrunn sett i sammenheng med nye byggeområder, jfr. 
reguleringsbestemmelsenes § 2.3.2. 

Gang- og sykkelveg (SGS1-SGS13) 
Gang- og sykkelveier er definert som SGS, og omfatter også fortau. De skal opparbeides med enkel 
standard med bredder på maks 3 m. Breddene fremgår i plankartet. Gang- og sykkelvegene skal 
etableres slik at de gir minst mulig stigning. Plassering kan derfor forskyves med inntil 1- 2 meter i 
hver retning. Enkelte av disse er allerede oppmerkede gang- og sykkelbaner.  

Annen veggrunn – grøntareal (SVG1-SVG16) 
Områdene kan benyttes til grøfter, skjæringer og fyllinger. Områdene vil også fungere som grønne 
elementer for håndtering av overvann, jfr. bestemmelsesområde (#3).  

Parkeringsplasser (SPP1-SPP5) 
Større parkeringsplasser er angitt som SPP. 

SPP1 er en eksisterende parkeringsplass for personbiler og større kjøretøy. Arealene er primært 
avsatt for lastebiler, trailere, semitrailere og vogntog i tilknytning til bedriftene på området. 
Resterende areal er tiltenkt personbiler (ansatte/ besøkende). Det planlegges etablering av et fysisk 
skille mellom de to delene. Reguleringsplanen åpner for at det kan bygges mindre bygg for hvile, 
garderobe og enkel bespisning for yrkessjåfører innenfor SPP1. 

Parkeringsarealene innenfor SPP2-SPP5 er tiltenkt bedriftenes ansatte og besøkende. SPP4 og 5 
tilhører i dag administrasjonsbygget (BK1) og Nammos hovedkontor (BK3), mens SPP2 og SPP3 er nye 
parkeringsarealer. 

Innenfor samtlige områder avsatt SPP skal avsette minst 0,35 og maks 0,70 biloppstillingsplasser per 
100 m2 BRA. Kravet regnes samlet for alle SPP og byggeområder for industri, kontor og 
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næring/tjenesteyting. Krav til antall biloppstillingsplasser er basert på erfaringstall fra mangeårig 
drift av industriparken.   

For nye bygg som oppføres skal det avsettes minimum 0,5 sykkelplasser pr 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 pr 100 m2 BRA. For felles/ 
større sykkelparkeringsplassanlegg er det stilt særskilte krav som etablering av ladepunkter og 
takoverbygg.  

Løsning av kravet til biloppstillingsplasser skal være godkjent før byggetillatelse kan gis, jfr. § 2.2 
punkt 8. 

Antall parkeringsplasser reservert for biler til personer med nedsatt funksjonsevne skal være minst 
5% av totalt antall plasser, men aldri færre enn én. 
 
Utover de nevnte avsatte parkeringsplasser kan det opparbeides parkeringsplasser for kjøretøyer i 
aktiv tjeneste eller ansatte/ besøkende med særskilt innkjøringstillatelse innenfor områdene 
regulert til bebyggelse og anlegg. 

4.2.3. Grønnstruktur  
Grønnstruktur, naturområde (GN1-GN4) 
Områder avsatt GN ligger langs og rundt Hunnselva. Det er tillatt å fremføre teknisk infrastruktur 
under bakken, og oppføres gjerder for sikkerhetsmessige hensyn. Fiskesti og –plasser kan innpasses 
langs elvebredden dersom sikkerhetsmessige hensyn tillater det.   

Vedlikehold av eksisterende bruer og brukar ved Kortos og Grøndalsbakken, jfr. bestemmelses-
områdene #1-1 og #1-2, samt etablering av nye bruer som erstatning for disse gis det adgang til å 
utføre. Det gis også anledning til å etablere ny gangbru over Hunnselva fra SPP2 (#1-3). 

Turveg (GT) 
Området skal benyttes som turveg om sommeren og skiløype om vinteren. Dette er en videreføring 
av eksisterende bruk, og skal være tilgjengelig for allmenheten.     

Park (GP1-GP10) 
Området omfattes av områder som i dag består av opparbeidede og vedlikeholdte gressplener/ 
gressbakker inkl. beplantning og utsmykning. Dagens bruk videreføres i reguleringsplanen.  

Vegetasjonsskjerm (GV1-GV10) 
Vegetasjonsskjerm skal være buffersone med best mulig skjerming mot omgivelsene mellom 
industriparken og nabobebyggelse, mellom byggeområder i industriparken samt mellom 
industriområdene og LNF-områder. Flatehogst tillates ikke, men skjøtsel og tynning tillates i samråd 
med kommunen. Der hvor ny vegetasjonsskjerm må etableres skal dette skje med stedstypisk 
vegetasjon og gis et naturlig preg. Det tillattes ikke lagring eller hensetting av utstyr o.l. i området.  

4.2.4. Landbruk-, natur- og friluftsformål (LNF)  
Områdene skal nyttes til landbruks-, natur- og friluftsformål. For landbruk gjelder gårdstilknyttet 
næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag. Normalt arbeid i forbindelse med skog- og 
landbruk kan utføres innenfor sonen. I tilknytning til områdene kan det settes opp gjerder der det 
er nødvendig av sikkerhetsmessige hensyn. 

4.2.5. Bruk og vern av vassdrag med tilhørende strandsone (VNV1 og VNV2) 
Området omfatter Hunnselva (VNV1) og Veltmannåa (VNV2). Det tillates ingen inngrep i elvene 
bortsett fra tiltak som kan bedre forholdene for fisk, kreps, elvemusling og andre vannlevende 
organismer som f.eks. utlegging av stein for å få mer varierte forhold. Den typen tiltak må 
godkjennes av Statsforvalteren i Innlandet. Dumping av snø i elvene tillates ikke. 

Ved etablering av ny bru eller erstatning av eksisterende bruer (bestemmelsesområde #1) skal det 
foretas særskilte vurderinger av konsekvensene med hensyn til 200-års flom og i forhold til inngrep i 
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naturområde på land og i vann. Nye bruer skal ikke ha negative konsekvenser for flomforhold eller 
forringe naturverdier.  

4.2.6. Kombinert formål samferdsel og byggeområde (SAA1-SAA2) 
Arealene avsatt SAA er kombinasjonsformål som tillater samferdselsanlegg – parkering for 
personbiler, og nærmere angitt bebyggelse. Bakgrunn for disse områdene er ønske om tilgang på 
arealer som tillater parkering dersom det skulle bli behov for flere parkeringsplasser i fremtiden, 
men også for å ha områder som åpner for lett industri i mindre skala enn på øvrige felter. 

Dersom disse områdene ønskes bebygd tillates kun lett industri, lager, offentlig eller privat 
tjenesteyting, håndverksbedrifter o.l. Da gjelder maks BYA = 60%, gesimshøyde inntil 9 meter og 
mønehøyde inntil 12 meter. Det er valgfri takform fra 0 til 22 grader helling, men ved flatt tak øker 
tillatt gesimshøyde til 12 meter. 

4.2.7. Hensynssoner  
I plankartet er det regulert inn åtte ulike hensynssoner. Nedenfor beskrives disse nærmere. 

Frisiktsone (H140_1-H140_3) 
Det er angitt frisiktsoner på plankartet for de mest sentrale kryss, men forskriftsmessig frisikt skal 
sikres i alle kryss og avkjørsler, jfr. bestemmelsenes § 10.1. I frisiktsonen skal terrenget planeres og 
holdes fritt for sikthindrende vegetasjon og gjenstander (herunder parkering) slik at disse ikke rager 
mer enn 0,5 meter over tilstøtende vegers nivå.  

Annen sikringssone (H190) 
Annen sikringssone H190 gjelder sonen innenfor LNF(L). LNF-områdene er de områder som ligger 
utenfor de areal/ eiendommer som parken disponerer. Iflg. industriparkens DSB-kart (unntatt 
offentlighet) strekker sikringssonene seg utover parkens eiendommer. Sikringssonene er angitt for å 
ivareta «sikkerhetsavstand» sett i forhold til industriparkens virksomhet. Normalt arbeid i 
forbindelse med skog- og landbruk kan utføres innenfor sonen.   

For øvrig er det ikke satt noen annen begrensning knyttet til bruk/ ferdsel i områdene, men alle 
som ferdes må respektere, ta hensyn og vise varsomhet til den virksomhet som bedrives innenfor 
område BI26.  

Flomfare (H320_1 – H320_5) 
Det fremgår av bestemmelsene at nye byggetiltak innenfor faresone flom bør unngås. 
Bestemmelsene åpner for at det kan tillates bygge- og anleggstiltak dersom det kan dokumenteres 
at de tåler vannbelastning tilsvarende 200-årsflom. De flomutsatte byggeområder dette gjelder 
knytter seg fortrinnsvis til områdene, og deler av, BI11, BI20, BI21, BI22 og BI23 ved Hunnselva og 
BI26 i tilknytning til Veltmannåa med tilhørende tilløpsbekker.  

Brann-/ eksplosjonsfare (H350_1-H350_2) 
Denne faresonen er satt i samsvar og i samråd med industriparken, og knytter seg i all hovedsak til 
det øvre vestre området, område BI26. Innenfor sonen gjelder eksplosivforskriften.  

Høyspenningsanlegg (H370_1-H370_10) 
Innenfor områdene er det ikke tillatt å oppføre bygninger, endre terrenget, anlegge veger, 
bygninger etc. uten tillatelse fra ledningseier. Ved oppføring av ny bebyggelse eller endring av 
eksisterende bebyggelse innenfor hensynssonene, må det tas hensyn til gjeldende 
høyderestriksjoner og andre sikkerhetsmessige restriksjoner. Det tillates ikke aktiviteter som er 
forbundet med fare i nærheten av slike ledninger, f.eks. bruk av kran, lifter eller lignende.    

Annen fare, forurenset grunn (H390) 
Innenfor områder regulert med hensynssone annen fare, forurenset grunn skal det ved bygge- og 
anleggstiltak, foreligge en miljøteknisk grunnundersøkelse som skal avklare om det er behov for 
oppfølging i samsvar med forurensningsforskriften kap. 2.  
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Bevaring naturmiljø (H560) 
Langs Hunnselva er det avsatt hensynssone bevaring av naturmiljøet. Innenfor hensynssonen skal 
eksisterende kantvegetasjon og biologisk mangfold langs elven ivaretas i størst mulig grad. Mindre 
trær og busker kan plantes i området. Der det er behov for supplerende plantinger, skal det 
benyttes busk- og trevegetasjon av stedlige arter. Det tillates mindre vesentlige terrengtiltak for 
framføring av bru, jfr. bestemmelsesområde BU.  

Bevaring kulturmiljø (H570_1-H570_28) 
Hensynssone H570_1-H570_28 angir bygg hvor byggets eksteriør skal bevares. Det tillates innvendige 
tiltak og bruk som ikke går på bekostning av byggets eksteriør. Gamle bygningsdeler skal normalt 
repareres og ikke byttes ut. Endringer som gjelder vinduer, kledninger, taktekking osv. skal ha høy 
arkitektonisk kvalitet. Dette gjelder normalt også overflatebehandling og farger. 

Tilbygg, påbygg, ombygging eller andre tiltak som endrer bygningens utseende skal skje i samråd 
med kommunen og regionale kulturminnemyndigheter. Utvidelser/ endringer utformes på en slik 
måte at bygningen beholder eller øker sin verneverdi.  

For bygg med kulturhistorisk verdi/ skal det foreligge uttalelse fra kulturminnemyndighet for 
godkjent byggesak. 

Ved reparasjon og vedlikehold bør de samme type materiale benyttes, og konstruksjoner i størst 
mulig grad beholdes. Ved reparasjon og vedlikehold av yngre bygningsdeler skal arkitektonisk 
kvalitet vektlegges.  

Bygg, og/ eller bygg som til sammen utgjør et helhetlig bygningsmiljø, som foreslås gitt hensynssone 
bevaring (og da eksteriøret), fremgår av tabellen nedenfor. Tabellen omfatter totalt 32 bygg/ 
anlegg, hvor hovedtyngden ligger i den søndre delen av parken. Alle disse bygg/ anlegg ligger i 
Vestre Toten kommune. 

Bygg 
nr. Bygd som 

 
Dagens bruk År Merknad 

1 Administrasjon Kontor  
Oppr. del 
av bygget 
fra 1954 

Kun den eldste delen for å 
ivareta byggets «rolle som 
hovedkontor» for Raufoss 
Amm.fabr./Raufoss ASA 

3 
Motorhus for diesel-
aggregat, deretter 
kontor/ tegnekontor 

Kontor/ Service 1899  Opprinnelig del 

4 Støp av messingemner/ 
Verksted/ smie Verksted 1899  

5 Patronfabrikk/kanon-
hylseverksted Kontor 1895  

9 Geværhylseverksted/ 
Hylse og mantelverksted Kontor 1916  

10 Gassverk (karbid) Kontor 1916  

12 Granatpresseverket Produksjon 1916 Del som henvender seg mot 
hovedgate 

13 Stålverk Produksjon 1918 Del som henvender seg mot 
hovedgate 

20 Geværammunisjon/ 
laborering Kantine/ Service 1901  

22 Laboratorium for 
brannrør Verksted/ Service 1917  

23 Laboratorium Produksjon 1916  
25 Kanonlaboratorium Kontor 1917  
29 Tennhettefabrikk Produksjon/ linjeskjøt 1915 Del av «Tivoli» 
35 Labr. for kruttverket Kontor  1900 «Sætra» 

37 Kruttverk med voller 
imellom Museum  1900 «Kruttrekka» 

38 Kruttverk  Museum  1900 «Kruttrekka» 
39 Kruttverk  Museum  1900 «Kruttrekka» 
40 Kruttverk  Museum 1900 «Kruttrekka» 
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41 Kruttverk  Museum  1900 «Kruttrekka» 
42 Kruttverk Museum 1899 «Kruttrekka» 
79 Satslager pyroteknisk Lager 1952 Del av «Tivoli» 
138 Lagerbygg (til kruttverk) Lagerbygg (til kruttverk) 1900 Lagerbygg til «Kruttrekka» 
139 Lagerbygg (til kruttverk) Lagerbygg (til kruttverk) 1900 Lagerbygg til «Kruttrekka» 
140 Lagerbygg (til kruttverk) Lagerbygg (til kruttverk) 1900 Lagerbygg til «Kruttrekka» 
141 Lagerbygg (til kruttverk) Lagerbygg (til kruttverk) 1915 Lagerbygg til «Kruttrekka» 
142 Lagerbygg (til kruttverk) Lagerbygg (til kruttverk) 1915 Lagerbygg til «Kruttrekka» 
143 Lagerbygg (til kruttverk) Lagerbygg (til kruttverk) 1915 Lagerbygg til «Kruttrekka» 

313 Vakt/ Brannstasjon 
(ombygd 1941) 

Hovedvakta/ 
brannstasjon 1930/1941 

Opprinnelig del, med unntak 
av nyere garasjebygg (som 
skal rives av hensyn til 
adkomst til ny brannstasjon) 

316 Fyrhuset/ trafo/ 
varmesentral  

Fyrhuset/ trafo/ 
varmesentral 1916  

317 Lager for fyroljetank Lager for fyroljetank 1916  
320 Kraftstasjon Museum (kraftstasjon) 1916  

405 Lager/ pyroteknisk 
arbeid 

Lager 1952 Del av «Tivoli» 

- Kongemonogram og 
gamle jernbanespor 

 
Søndre adkomst inn til 
fjellanlegget 1954 

Portal inkl. kongemonogram 
samt opphevet gangvei, inkl. 
rekkverk, og støttemurer 
langs gangvei og 
jernbanetraseen med skinner.  

Figur 35 – Oversikt over bygg/anlegg som foreslås gitt hensynssone bevaring kulturmiljø (H570) (Kilde: 
RNP/Sweco) 

Båndleggingssone – båndlegging etter energiloven (H740) 
Eksisterende 300 kV-ledning Roa (Ulven) - Vardal (Fåberg) vest i planområdet lå inne med 
hensynssone H370. Jfr. merknad fra Statnett er denne hensynssone nå erstattet med 
båndleggingssone H740 Båndlegging etter energiloven. Avsatt 20 meter til hver side fra senter av 
ledningen, total bredde 40 meter. Ledningen er bygget og drives i medhold av særskilt 
anleggskonsesjon gitt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), jfr. energiloven § 3-1 første 
ledd. Anlegg bygget i medhold av anleggskonsesjon er i all hovedsak unntatt fra PBLs bestemmelser, 
og for slike anlegg kan det derfor ikke vedtas planbestemmelser eller vilkår som del av 
reguleringsplan for andre tema. 

Så vidt oss bekjent foreligger det ingen planer for utvidelse av linja gjennom området. 

4.2.8. Bestemmelsesområder (#) 
Det er lagt inn noen bestemmelsesområder i planforslaget, jfr. bestemmelsenes § 11.  

Det gjelder bestemmelsesområder knyttet til eksisterende eller ny bru over Hunnselva (#1-1, #1-2 
og #1-3), herunder forhold knyttet til utforming av disse. Bestemmelsesområdene #1-1 
Grøndalsvegen og #1-2 Kortos er de eksisterende bruene innenfor området. #1-1 er hovedbrua for 
dagens nordre adkomst, og benyttes i dag av både kjøretøy, gående og syklende. Kjørebanen har en 
bredde på ca. 7 meter. #1-2 er lokalisert i sydenden av planområdet, og er en ren gangbru med 
bredde 3 meter. Planforslaget viderefører bruk og plassering for begge disse bruene. Den kan bli 
aktuelt å erstatte bruene i framtiden, men i utgangspunktet vil konstruksjonene bestå som i dag. 

Bru ved #1-3 legges det til rette for etablering av ny gang- og sykkelbru i tilknytning til 
parkeringsplass SPP2 slik at myke trafikanter får kortere adkomst til de nye utbyggingsfeltene nord i 
planområdet. Bestemmelsene åpner opp for mindre justeringer av plasseringen i forbindelse med 
detaljprosjektering, men bredden skal være 3,5 meter.   

I tillegg er det lagt inn bestemmelsesområder knyttet til fjellanleggene (#2-1 og #2-2) vedrørende 
vilkår for bruk av arealer, bygninger og anlegg over disse.  

Videre er det lagt inn bestemmelsesområder avsatt for overvannshåndtering/ flomveger (#3-1 til #3-
7) vedrørende vilkår for bruk av arealer, bygninger og anlegg knyttet til disse traseer. Der hvor disse 
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områder er lagt over byggeformål er det tillatt å justere disse traseer av hensyn til fremtidig 
bebyggelse.  

Områdene definert som «Tivoli» og «NC-verket» (#4-1 og #4-2) er lagt inn som 
bestemmelsesområder for å sikre verneverdier i bygninger, andre kulturminner og kulturmiljøer. 
Dersom disse bygningsmiljøene ikke vil bli bevart i sin helhet, forutsetter det at disse to miljøene 
dokumenteres for arkivmessig bevaring mens de fremdeles er i drift. Av bestemmelsene fremgår det 
hva dokumentasjonen skal inneholde. 

Til slutt er det lagt inn et bestemmelsesområde (#5) som strekker seg fra H320_5 til H320_2 
(flomfare i tilknytning til Veltmannåa). Dette bestemmelsesområdet definerer et flomutsatt område 
hvor bekk er lagt i rør.  

4.2.9. Andre planforhold 

Byggegrenser 
Byggegrenser med standardavstand på 4 meter fra formålsgrense fremgår av kartet for alle 
byggeområder med unntak for BK1, BK2 og BI26. Bakgrunnen for det sistnevnte området er dets 
størrelse, hvor en byggegrense har liten hensikt. For BI26 er det kun vist byggegrense mot de viste 
hovedveger. For BK1 er byggegrenser satt for samsvar med gitte byggetillatelser knyttet til 
rehabilitering av bygg 1, og evt. fremtidige utvidelsesmuligheter. For BK2 er byggegrense lik 
fasadelivet på bygget (nr. 35) da bygget i sin helhet skal bevares. 

Illustrasjonsplanen viser en mulig oppdeling av en tenkt situasjon som man kan legge til grunn for en 
utforming og plassering av nye bygg. Denne viser også et mulig overordnet vegsystem. På 
nåværende tidspunkt vet vi ikke hvilke aktører som ønsker å etablere seg innenfor de ulike 
områdene, ei heller hvor store bygg de ser behov for. For ethvert søknadspliktig byggetiltak vil PBL 
§ 29-4 (Byggverkets plassering, høyde og avstand fra nabogrense) uansett gjelde. 

Det er i utgangspunktet stor avstand til Hunnselva fra de nye byggeområdene som ligger nærmest 
denne, dog med unntak for BI20. Jfr. kommuneplanens bestemmelser med hensyn til avstander, 
kap. 2.4.1 og 2.4.2 ligger dette området nærmere enn de generelle avstander. Oppføring av nytt 
bygg må sees i sammenheng dagens bebyggelse her, og BI19. Nytt bygg er tenkt plassert i en 
forlengelse av dagens bygg på BI19. Dagens bygg på BI19 ligger relativt tett opptil elva, men 
avstanden øker nordover. På det aller smaleste ligger formålsgrensen til BI20 ca. 12 meter fra elva, 
og på det meste vil tilsvarende avstand være over 30 meter.  

Oppføring av bygg i områder langs med Hunnselva må uansett vurderes i hvert enkelt tilfelle mht. 
hva som anses som akseptabel nærføring og i forhold til elvas beskaffenhet. Det er knyttet 
bestemmelser gitt for hensynssone bevaring naturmiljø langs med elva, jfr. § 10.7.  

 

4.3. Arealregnskap  
Planen medfører omdisponering av enkelte landbruksarealer samt skog, men det understrekes at 
områdereguleringsplanen følger opp gjeldende arealdel til kommuneplanen.  

Vi har sammenliknet planområdet og planlagte utbyggingsområder mot arealressurskart (AR5). 
Innenfor planområdet er det i all hovedsak skog (definert som produktiv skog), samt noe 
jordbruksareal, innmarksbeite og bebyggelse.   

De gule og lys oransje områdene (definert som jordbruksareal og innmarksbeite) på figuren nedenfor 
viser jordbruksareal og innmarksbeite som inngår i planområdet. Samlet utgjør dette ca. 67,5 daa.  

 Arealtype (m2) innenfor 
planområdet 

Areal (m2), direkte 
påvirkning/omgjøring til 
industriformål 
 

Areal (m2), forblir 
LNF/grønnstruktur/ 
vegetasjonsskjerm 

Jordbruksareal 105 263 67 468 37 795 
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Annet markslag 976 782 235 609 741 173 
Skog 2 462 558 1 454 115 1 008 443 
SUM 3 544 603 1 757 192 1 787 411 

 

På figur nedenfor har vi illustrert de arealer som blir omdisponert til byggeformål (industri).  

 
Figur 36 – Kartet viser hvilke areal (i m2) som blir omdisponert til byggeformål. Tabell i figur er gjengitt over. 
(Kilde: Sweco) 
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Det er kun ett definert landbruksområde som blir påvirket av utbyggingen. Dette arealet ligger rett 
nord for dagens industribebyggelse. Dette er ikke i bruk i dag og er delvis gjengrodd. Arealet, som 
iht. kilde utgjør ca. 67 daa, blir direkte påvirket av industriformål og vil bli omdisponert fra 
landbruk til byggeformål som følge av reguleringsforslaget.  

Når det gjelder skog, omdisponeres ca. 1454 daa til industriformål. Det understrekes at spesielt for 
det øvre vestre området, er grad av utnytting kun 4% og kun spredt bebyggelse. Dette store området 
har, og vil således i fremtiden, ha et betydelig grønt preg. Raufoss industripark driver aktiv skogdrift 
i området, og vil fortsatt gjøre dette iht. gjeldende skogbruksplan.  

Områdene langs Hunnselva blir liggende innenfor foreslått regulert formål grønnstruktur og LNF. 
Disse områdene vil ikke bli direkte berørt av planlagt utbygging. Det reguleres i tillegg inn en 
buffersone på ca. 30 meter rundt industriformålet i det øvre vestre området (BI26 i plankartet), 
med formål vegetasjonsskjerm (GV). Iht. kilde vil ca. 37,8 daa jordbruksareal og ca. 1008 daa skog 
forbli LNF eller grønnstruktur. 

 

4.4. Endringer i forhold til gjeldende reguleringsplaner  
Planen erstatter helt/ delvis reguleringsplaner for «Raufoss Industripark Øst» og «Hunnselva-Egstad-
Svartåsen», jfr. kap. 2.3.3. 

4.4.1. Raufoss Industripark Øst 
Endringer er som følger: 

 Parkeringsplasser er flyttet/ endret, hvor det tilrettelegges for p-plass/ oppstillingsplass for 
trailere/ lastevogner på dagens p-plass (ca. 20 plasser), mens i nordvest avsettes det p-plass 
for personbiler (ca. 300 plasser), som i dag er regulert til industri (transformatorstasjon) og 
Forretning/ kontor/industri. Antall plasser er et anslag angitt med utgangspunkt i 
illustrasjonsplanen. Endelig utforming er således ikke bestemt. 

 Transformatorstasjonen (i nord) fjernes. Det vil kun stå igjen en mindre trafokiosk i nord 
(BE10) som ikke driftes av industriparken. 

 I nordøst og øst erstattes forretning/ kontor/industri med kombinert formål (parkering 
kombinert med lett industri, håndverksbedrifter og servicefunksjoner/ tjenesteyting) 
innenfor et begrenset område. Øvrige områder opprettholdes som grønnstruktur. 

 Veiframføringer er endret, herunder fjernet bru/ krysning over Hunnselva i syd. I nord er 
bru/ krysning over Hunnselva flyttet noe lenger mot nord for lettere sikre bedre tilgang fra 
ny parkering til disse områder på nordsiden av elva.  

 Dagens regulerte p-plasser i syd erstattes med kombinert formål (parkering kombinert med 
lett industri, håndverksbedrifter og servicefunksjoner/ tjenesteyting). 

 Dagens regulerte boligformål tas ut, og endres til grønnstruktur.  
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Figur 37 – Sammenlikning gjeldende plan mot nytt forslag. 

4.4.2. Hunnselva – Egstad – Svartåsen. 
Områdereguleringen erstatter deler av eksisterende reguleringsplan for Hunnselva-Egstad-Svartåsen. 
Planforslaget innsnevrer regulert industriområde i eksisterende plan, og er i tillegg mer detaljert. 
Disse områdene reguleres i planforslaget til inndelte tomter for industri som avgrenses med 
vegetasjonsskjerm, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur eller LNFR-områder med tilhørende 
hensynssoner. Planforslaget erstatter i tillegg regulert fareområde med hensynssone H190 Andre 
sikringssoner. 
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5. Prosjekterte veger og massehåndtering 
Det vedlegges plan-, lengde- og tverrprofiler av samtlige nye veger i planområdets nordre del, samt 
et masseoppsett (beregningsoppsett) for disse veger og de nye ubebygde områdene. Materiale er 
utarbeidet av Sweco Gjøvik i samarbeid med Geoplan3D. Det vises til vedlegg 18, 19 og 20. 

Utformingen som er foreslått i oppdatert planforslag følger i prinsippet plantegning for nye tomter 
og veger nedenfor, samt utsnittet fra Raufoss Industriparks sin generalplan. I den sammenheng 
henvises det til godkjent dispensasjonssak (mars 2021) knyttet til området nedenfor angitt som 
BI22, jfr. reguleringsplankartet som er oppdatert i tråd med denne saken.  

 

Figur 38 – Plantegning – tomter og veger i nord, pr. des. 2018, retning nord mot høyre (Kilde: Geoplan3D)  

 

 

Figur 39 – Utsnitt generalplan nordre område, pr. des. 2018, retning nord mot høyre (Kilde: Sweco Gjøvik)  
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Figur 40 – Utsnitt reguleringsplankartet (nordre område), pr. april 2022, retning nord mot høyre (Kilde: 
Sweco)  

5.1. Veger (standarder) og tomter 
Det vises til vedlagte generalplan for det nordre område og plankartet (jfr. figurene over). Som 
hovedveg, benevnt SKV2 og SKV7 i plankartet (veg SKV5 og SKV9 i figur 40 over), gjennom 
fabrikkområdet, går valgt veg fra bygning 213 og til ut-/ påkjøring til Skumsjøvegen i nord. I 
tidligere forslag til reguleringsplanen var det planlagt snuplass for tyngre kjøretøy rett nord for 
krysset med SKV5, men dette er nå endret da ringveien SKV6 og krysset hvor denne møter SKV7 
erstatter dette «snuplass»-behovet.  

Veg SKV2/ SKV7 skal planlegges med en bredde 10 meter inkl. g/s-veg (fortau) på vestsiden av 
vegen. Svalbardskinne oppsettes mellom kjøreareal og gangveg. Veggrøfter kommer i tillegg. Alle 
øvrige veger planlegges med bredde 7-8 meter, hvor veggrøfter kommer i tillegg.  

 

Figur 41 – Typiske snitt veger (Kilde: Sweco Gjøvik)  
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Det presiseres at vi nå i denne siste revisjon, jfr. tidligere forslag til reguleringsplanen, har endret 
noe på framføringen av deler av g/s-vei langs SKV2 (og delvis langs SKV7), jfr. figur 40 over. Dette 
har sammenheng med at langs SKV2 på strekningen fom. BI14 og nordover forbi dagens bebyggelse 
på BI18, mot vest (fjellveggen), er det i dag veldig smalt og krevende å få framført denne vegen 
med samlet bredde på 10 meter uten å måtte skjære ytterligere inn i terrenget. Derfor har vi nå 
valgt å flytte g/s-veien og kobler den mot fortau SGS8 langs eksisterende veg øst for BI14 (nivået 
nedenfor). Nord for trafo som er utvidet ved Hunnselva (bygg 400), vil ny g/s-vei etableres på hylla 
over SVG6/SVG7 øst for bebyggelsen på BI14 og videre nordover langs østsiden av BI18. G/s-veien 
strekker seg nordover til den møter SKV6, og følger denne vestover til SKV7 og fortsetter nordover 
langs SKV7 slik den har vært planlagt hele tiden. Med dette grep reduserer vi terrenginngrep 
samtidig som vi i større grad separerer kjøretøy fra gående/ syklende.  

Veg (svingen) ved bygg 400 (trafoen) er allerede bygget om, og plankartet samsvarer med denne.  

Hovedveg (SKV2) anlegges horisontalt i lengderetningen frem til der den møter SKV7 (tidligere 
foreslått snuplass). Videre mot nord har vegen en slak stigning mot Skumsjøvegen. Hovedveg er 
eneste forbindelse fra dagens industripark og gjennom det nye utbyggingsområdet i nord. 

Ved utbygging (forlengelse) av hovedveg (veg SKV2), må forbindelsesveg SKV5, opp mot bygg 227 
(område BI16) bygges ut samtidig. Grunnen til dette er høydeforskjellen mellom nivåene på 
hovedveg og utenfor bygning 227. For å oppnå et akseptabelt stigningsforhold mellom nivåene må 
veg SKV5 forlenges. Dette gir et stigningsforhold på ca. 1:23. Dette er akseptabelt med hensyn 
tungtransport på vinterstid. (Flatere partier i vegkryss). 

Gasstank som ligger langs eksisterende veg opp mot bygg 227 foreslåes flyttet litt lenger mot nord 
og på vestsiden av vegen. 

Ved utbygging av veg SKV5 (ved BI17) kommer vi inn i en tidligere såkalt skraptipp fra tidligere tider 
i fabrikkens historie. Mye av tidligere lagrede masser er fjernet fra før, men det kan hende at det 
ligger igjen noe. Dette vil bli fraktet til nærmeste godkjente mottak. 

Veg SKV6 i østre del av industriområdet (ved BI20) bygges om i forhold til dagens veg. (Veg SKV6 er 
benevnt SKV7 i plantegning i figur 38 over og gitt turkis farge på generalplan, figur 39.) I tidligere 
forslag til reguleringsplanen var det planlagt snuplass for tyngre kjøretøy i nordre ende av veg. Jfr. 
dispensasjonssaken for BI22 er dette nå endret og det er planlagt en «ringvei» rundt på øst- og 
nordsiden av BI22, som møter hovedvegen SKV7.  

Øvrige veger i område bygges etter behov med hensyn til forespørsel om tomtearealer. 

Når det gjelder vegstandarder, jfr. figur 41, så har det til nå vært henvisninger til at nye kjøreveger 
skal opparbeides i tråd med statens vegnormaler. Ifm. gjennomgangen fra innleid ekstern konsulent 
for kommunen ble det foreslått en ytterligere innstramming ved at også g/s-veier/ fortau og 
parkeringsplasser også skulle følge vegvesenets vegnormaler. Til dette bemerker parken at et slikt 
krav er kostnadsdrivende, vil kunne føre til unødvendig dyre løsninger og i neste omgang bidra til at 
det blir mindre attraktivt å etablere ny næring og arbeidsplasser i parken. I samråd med kommunen 
har man nå i etterkant blitt enige om, ettersom alle disse vegtyper og parkeringsplasser ligger inne 
på privat område, at man går bort ifra dette kravet og at parken forholder seg til sine egne 
vegnormaler.  

Parken vil fremover når man vet hvilke etableringer som skal foretas, samt ikke minst hvilke 
aktivitet dette innebærer (trafikkmengder, vareflyt, antall ansatte osv.) se på og utforme 
detaljerte løsninger fra sak til sak (tiltak). Parken forbeholder seg retten til å gjøre egne 
geotekniske undersøkelser og foreta egne valg basert på faktisk behov og bruk etter hvert som det 
blir aktuelt å bygge ut området.  
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Offentlige myndigheter bør være betrygget gjennom at valg av utførelse og kontroll av utførelse vil 
være underlagt og skje iht. PBL sitt system for ansvarsrett. I tillegg er det verdt å påpeke at det er 
en langt strengere regulering av trafikkbildet inne i parken enn på det offentlige vegnettet i 
området rundt parken. Eksempelvis er høyeste tillatte fartsgrense 30 km/t og trafikkmengden er 
svært begrenset sammenliknet med mengden på offentlig veger. Utforming av veger/ fortau/ kryss 
mm. må hensynta faktisk bruk også at hastighet i noen områder er helt nede på 15 km/t. 

Raufoss Næringspark vil i kommende utbyggingssaker dimensjonere ovennevnte tekniske 
infrastruktur ut fra faktisk trafikkmengde og aksellaster. Vi minner om at alle veger er privat eid av 
RNP og at det ikke er aktuelt å overføre disse til offentlig drift. Dermed vil parken også bære 
konsekvensene av egne valg i form av vedlikeholdskostnader.  

Når dette er sagt vurderes det som svært trolig at nye kjøreveger i all hovedsak vil bli bygget i tråd 
med gjeldende statlige vegnormaler, mens standard på g/s-veier og parkeringsplasser nok vil bli noe 
enklere. 

 

5.2. Masseberegninger og -disponering 
Det vises til vedlagte generalplan for det nordre område. Ved utbygging i hele området må flere 
tomter ses i sammenheng med hensyn til massebalanse i området. Noen tomter har store 
masseoverskudd, mens andre har store masseunderskudd.  

Planen, med nåværende høyder, har tilnærmet massebalanse med de forutsetninger som er gjort 
med hensyn til valgte høyder, dybder til fjell og at sprengstein knuses i området til bruk i 
forsterkningslag og bærelag. Det må imidlertid vurderes hvilke områder som bygges ut samtidig hvis 
ikke hele området bygges ut under en entreprise. Massebalansen i området kan endres noe hvis 
høydene ned til fjell ikke er som forutsatt i masseberegningene. Justering av høyder på BI24 og BI25 
kan påvirke massebalansen i nordre del av området. 

Ved utbygging i området bør flere (minst 2) tomter ses i sammenheng mht. massebalansen i 
området. Hvilke tomter som skal bygges ut samtidig er avhengig av massene i tomtene. Ved 
utbygging i området må det finnes et område hvor det kan lagres hogstavfall og vegetasjon som må 
fjernes ved utbygging. Det er store mengder med sådanne masser i området. 

Det er planlagt at massene lagres innenfor planområdet og i nærheten av det aktuelle 
utbyggingsområdet. Massene i området, etter fjerning av overmasse (vegetasjon, hogstavfall, 
matjord og ikke bæredyktige masser), anses som gode. Det er store mengder med fjell i området. 
Det er kun foretatt en enkel grunnundersøkelse i området på 1980-tallet. 

Masseberegninger er basert på kartgrunnlag og med antatt dybde ned til fjell. Dybden varierer en 
del i flg. tidligere seismiske undersøkelser i området, og kan ha stor betydning med hensyn til valg 
av planeringshøyder innen området. Høyder innen områder er angitt som høyder på grovplanert 
terreng.  

Antatte faste masser innen området (ca.–tall): 

Type masse Antall m3 

Masser av dårlig kvalitet som ikke kan benyttes i fylling 32 000 

Antatt avflakket masse som stubber røtter etc. 30 000 

Antatt matjord i området   20 000 

Gravbare jordmasser som benyttes i fylling 42 000 

Sprengningsmasse som benyttes til oppfylling 440 000 

Som undersprengning på tomteområder 94 500 

Fylling innen området 663 000 
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Antatt masseøking av sprengt fjell ligger i størrelsesorden 1,5 – 2,0. 

Antatt mengde hvis massene knuses innen området (ca.-tall): 180 000 m3 

Overmasse som stubber, røtter og vegetasjonsdekke vil bli lagret innenfor industriområdet. 
Plassering ikke bestemt. Det samme gjelder for evt. matjord som forefinnes i området. Noe vil 
benyttes på grøntarealer i området. Dette må ses på i sammenheng med utbygging av hver tomt 
med sin arronderingsplan. En del av sprengningsmassene er tenkt benyttet som forsterknings- og 
bærelag på veger og tomter. Dette er helt avhengig av mengde med fjell i området. 
Undersprengning er sprengte masser med en tykkelse på ca. 1 meter som skal ligge igjen i tomtene 
under angitte høyder på grovplanerte tomter. Ikke bæredyktige masser forefinnes innen området. 
Omfanget er dessverre ikke kjent. Disse massene vil bli lagret i samme område som for 
vegetasjonsdekke. All massehåndtering i området må ses i sammenheng med hvilke områder som 
har masseoverskudd og underskudd og hvilke områder som bør bygges ut samtidig.  
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6. ENDRINGER AV PLANFORSLAGET UNDERVEIS  
6.1. Endringer fremfor 1. gangs behandling 
Alle dokumenter ble fremfor 1. gangs behandling gjennomgått, med utgangspunkt i kommunenes 
tidligere tilbakemeldinger av 31.10.2017 og 16.11.2018, og tilbakemelding i Regionalt planforum av 
29.01.2019. Etter dette er flere dokumenter revidert iht. tilbakemeldinger fra kommunene gitt i 
notat datert 24.09.2019 (mottatt via RNP 22.10.2019) og påfølgende møte 13.11.2019 med 
gjennomgang av tilbakemeldingene. I tillegg har det vært korrespondanse og avklaringer med 
kommunene, Oppland fylkeskommune/ Riksantikvaren, Statens vegvesen og industriparken, 
herunder de største aktørene i parken. Nedenfor følger en punktvis oversikt over de mest sentrale 
endringer underveis i prosessen fram til kommunenes 1.gangsbehandling:  

• Bestemmelsene er bearbeidet basert på kommunenes tilbakemelding av 31.10.2017, og for 
øvrig gjennomgått for samsvar med revidert plankart, og øvrige dokumenter. 
Bestemmelsene er også gjennomgått og kvalitetssikret basert på revideringer etter 
16.11.2018 og etter Regionalt planforum 29.01.2019. 

• Plankartet:  
- I syd ved søndre port ble formål for næring/tjenesteyting utvidet.  
- Planen ble revidert slik at det er samsvar mellom dette planforslag og vedtatt 

reguleringsplan for Rådhuskvartalet.  
- Flere bygg ble gitt hensynssone bevaring kulturmiljø (H570), ref. bestemmelsene. 
- Tidligere utbyggingsomfang øst for Hunnselva ble redusert og det ble endrede formål.  
- Alle eksisterende veier ble «strammet» opp og frisiktsoner ble lagt inn for de mest 

sentrale kryss. 
- Hele plankartet ble rettet mht. benevning av felt. 
- Parkeringsplass helt i nord ligger nå i sin helhet innenfor parkens eiendom, jfr. 

fradeling/makeskifte (se punkt nedenfor) 
- I nordøst mot Hunnselva ble industriområdene noe justert.  
- I øvre vestre området er hensynssone H350 (Brann-/ eksplosjonsfare) utvidet i samråd 

med RNP og Nammo. 
- Trafoer markert som BE1, BE7 og BE9 ble utvidet i samsvar med tegninger mottatt av 

RNP. 
- Grad av utnytting, herunder forslag vedr. tillatte høyder ble gjennomgått og justert, i all 

hovedsak for hele planområdet.  
- Det ble lagt inn bestemmelsesområder for fjellanleggene samt for «Tivoli» og NC-

verket». For sistnevnte se punkt lenger ned om vern av bygg.  
- Det ble lagt inn hensynssone H390 Annen fare - forurenset grunn, med tilhørende 

bestemmelser. 
• Bearbeidet KU – KU hovedrapport tar for seg kun de ikke-prissatte konsekvenser. De øvrige 

KU temaer fremgår av separate rapporter eller notater. Alle KU-tema fremgår av vurdering i 
neste kapittel (kap. 7). 

• Det har vært en lang prosess og tett dialog med Oppland fylkeskommune (OFK) og 
Riksantikvaren (RA) mht. vern av bygg/ bygningsmiljø. Dette fremgår av planforslaget, men 
i korte trekk har alle de tidligere foreslått bygg blitt videreført, med unntak for bygg 11 (et 
lite lagerbygg). Industriparken har på grunnlag og i dialog med vernemyndigheter valgt å 
supplere listen med flere bygg. Vernemyndigheten har redegjort for at dersom miljøene 
«NC-verket» og «Tivoli»-områdene ikke vil bli bevart i sin helhet, vil de ikke fremme 
innsigelse forutsatt at de to miljøene dokumenteres for arkivmessig bevaring mens de 
fremdeles er i drift. 

• Illustrasjonsplan ble supplert med flere nye bygg (ved bygg 1, ved «Tivoli», og i det vestre 
øvre området), samt at andre bygg ble justert noe ned eller tatt ut for samsvar med de 
øvrige planer. Naturlige vannveier ble inntatt.  
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• Utarbeidet prinsipiell overvannsplan (med illustrasjonsplan som underlag) som dekker hele 
området. Det ble også utarbeidet notat vedrørende VA og overvann for hele planområdet 
samt at dette også beskriver de ulike inndelte felt mht. overvann og infiltrasjonsevne.  

• ROS-analysen ble utarbeidet i tråd med ny veileder (DSB, 2017). Den ble gitt en grundig 
gjennomgang etter Regionalt planforum 29.01.2019, hvor det også ble utarbeidet en 
analyselogg.  

• Tall for analysering av trafikken ble oppdatert med tall for 2019 og notatet Trafikale 
vurderinger ble gjennomgått i sin helhet, bl.a. etter nærmere dialog med Statens vegvesen.  

• Vegtrafikkstøyberegninger ble, etter dialog med Statens vegvesen, utført for hhv. aktuelle 
strekninger av fv. 2368 og fv. 2398 i forbindelse med planforslaget om etablering av ny 
adkomst ifra nord (via Skumsjøvegen). 

• Oppdaterte tegninger (plan, lengde, tverrprofil) for nye veger i område nord med tilhørende 
oppdaterte beregninger mht. massehåndtering på de ulike fremtidige utbyggingstomter. 
Disse tegninger ble også rettet mht. benevning for samsvar med plankartet. 

• Den 01.11.2017, se sak 17/6081 og 17/5442 ble det foretatt fradeling/ makeskifte i nord 
vedr. gnr./bnr. 44/6 (nord og syd for Skumsjøvegen). Dokumenter i saken er ikke vedlagt. 

• Det ble gjort en rekke endringer av reguleringsbestemmelsene, fagrapporter og 
planbeskrivelsen iht. tilbakemeldinger fra kommunene i notat datert 24.09.2019. Endringer 
berører tema ROS, MOP, trafikk/parkering, støy, grunnforurensning, luftforurensning, 
vannlinjeberegning, geoteknikk, flom. Dokumenter som ble revidert ble markert i 
dokumentoversikt i planskjema som ble sendt inn desember 2019. I tillegg ble det 
utarbeidet et eget notat (som leseveiledning) over de siste revideringer/ endringer. 

• Det ble gjort endringer av reguleringsbestemmelsene iht. vedtak i Gjøvik og Vestre Toten 
kommune om utleggelse til 1. gangs behandling. Det ble lagt inn ordlyd i bestemmelsene for 
bebyggelse og anlegg vedr. materialbruk på fasader/ tak. Videre ble det lagt inn følgende 
ordlyd under bestemmelse om parkering: Det skal etableres ladepunkter og takoverbygg for 
sykkelparkeringen. Videre ble bestemmelse som omhandler påbygg endret slik at påbygg 
skal være minimum 2 meter inntrukket fra fasade. I § 5.2 og § 5.3 (tidligere benevning) ble 
varighet for midlertidige bygg redusert fra mulig 5+2+2 år til 5+2 år. Det ble også lagt inn 
ordlyd om at det skal tas hensyn til omkringliggende bebyggelse ved oppføring av 
midlertidige telt som ligger mot bebyggelse utenfor industriparken. Telt skal plasseres og 
utformes slik at det ikke virker skjemmende for omgivelsene. Videre ble det gjort en 
gjennomgang av nummerering for alle formål med feltinndeling og oppdatert nummerering 
ble lagt inn i kart og reguleringsbestemmelsene. Det ble også lagt inn en ny 
rekkefølgebestemmelse som sier at det sammen med byggesøknad skal vedlegges en 
redegjørelse for alle aktuelle reguleringsbestemmelser i den aktuelle byggesaken. Ut over 
dette ble det gjort mindre tekstlige justeringer og presiseringer iht. Notat til Planutvalget i 
Vestre Toten kommune, datert 24.02.2020. 
 

6.2. Endringer etter offentlig ettersyn (for 2. gangs behandling) 
Etter offentlig ettersyn har de innkomne merknader blitt gjennomgått og RNP (forslagsstiller) har 
kommentert disse nærmere. Det vises til kap. 8.2 for nærmere redegjørelse. Ettersom det kom inn 
innsigelser fra tre offentlige instanser, hhv. NVE, Innlandet fylkeskommune og Statens vegvesen, har 
det vært en grundig forhandlingsprosess knyttet til disse. I det følgende redegjøres det nærmere for 
disse innsigelser og hvordan disse er ivaretatt i revidert planforslag, ref. notat fra Sweco/ RNP av 
25.03.2021 oversendt VTK.  
Videre, og i sammenheng med det nevnte, har de formelle plandokumentene (planbeskrivelse – 
dette dokument, samt plankart med tilhørende reguleringsbestemmelser) således blitt bearbeidet, 
jfr. kap. 6.2.2 – 6.2.4. 
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6.2.1. Om innkomne innsigelser og hvordan disse er ivaretatt i rev. planforslag 

Nedenfor følger en kort gjennomgang (i prinsippet en gjengivelse av notatet) av forhandlings-
prosessen med NVE, Innlandet fylkeskommune og Statens vegvesen, og hvordan RNP med fagkyndig 
(Sweco) i samarbeid med VTK har kommet fram til et revidert planforslag som imøtekommer og 
svarer ut de mangler som lå til grunn for innsigelsene. Således håper vi at innsigelsesmyndighetene i 
sin tilbakemelding ser at de kan trekke sine innsigelser. Det understrekes at innsigelsene fra hhv. 
IFK og SVV i prinsippet dreier seg mye om de samme utfordringer, så forslagsstillers har valgt å se 
dette i sammenheng. Dette har forslagsstiller tilstrebet å belyse i sin ordlyd nedenfor. For øvrig 
henviser forslagsstillers til sine kommentarer til merknadene i kap. 8.2. 

Det bemerkes at paragrafene det henvises til i bestemmelsene nedenfor ikke nødvendigvis 
samsvarer 100% med paragrafene i endelig revidert planforslag, jfr. vedlegg 1_1. Dette da VTK i 
mai/ juni 2021 ga tilbakemelding på enkelte forhold i bestemmelsene, samt at både NVE i brev av 
16.04. og Statens vegvesen i brev av 06.05. og 08.07.21 ga sine tilbakemeldinger hvor det var 
nødvendig med ytterligere justeringer underveis. 

Innsigelsene kort oppsummert: 

NVE, 25.05.2020: «…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.» 

I deres redegjørelse forut for dette foreslår NVE følgende:  

«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.» 

RNPs (forslagsstiller) innarbeidelse i revidert planforslag: 

RNP har tidligere bemerket at NVE sin innsigelse knytter seg til fremstilling av plankartet og at 
reguleringsbestemmelsene må oppdateres for samsvar med oppdatert plankart.  

I plankartet er Veltmannåa i syd inntegnet med vassdragsformål (VNV) samt hensynssone (H320) 
med samlet bredde = 40 meter, dvs. 20 meter utstrekning på hver side ift. djupålen. Øvrige åpne 
vassdrag/ flomveier er gitt samme hensynssone med bredde = 20 meter. For sistnevnte har vi tatt 
utgangspunkt i de vassdrag som i utgangspunktet har årssikker vannføring. 

Det er også på en aktuell strekning hvor en bekk er lagt i rør. Her har vi valgt å tegne inn et 
bestemmelsesområde #VBR – Bekk lagt i rør, jfr. bestemmelsenes § 11.5 (ny). 

Bestemmelsene er generelt revidert mht. at man snakker om flere vassdrag og ikke bare Hunnselva. 
Bestemmelsen for H320 (§ 10.3) er kun korrigert mht. antall nye soner. Ordlyden for øvrig har ikke 
vært ansett som nødvendig å endre. 

I ettertid har NVE i brev til VTK av 16.04.2021 (se vedlegg 26_2) bekreftet at de vil trekke sin 
innsigelse: 

«De omtalte endringene imøtekommer punktene i vår innsigelse, og vi vil kunne trekke innsigelsen 
under forutsetning av at endringene blir vedtatt av kommunen.» 
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Innlandet fylkeskommune (IFK), 29.06.2020:  

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.  
 

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

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, jfr. 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. 

RNPs (forslagsstiller) innarbeidelse i revidert planforslag: 

Nedenfor markert i grønt fremkommer ordlyden slik det fremgikk av notatet (25.03.2021): 

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

Statens vegvesen (SVV), 15.06.2020, har innsigelse 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: (vår utheving, mao. de fremmer ikke innsigelse til disse 
punkter) 

 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. 

RNPs (forslagsstiller) innarbeidelse i revidert planforslag: 

Konkret for innsigelsen til SVV henviser forslagsstiller (RNP) til det som er opplyst i kommentaren til 
Innlandet FK. 

I ettertid hadde forslagsstiller, VTK og SVV hatt ytterligere dialog omkring disse punkter.  

SVV ga i brev av 06.05.2021 tilbakemelding til notatet med de den gang forslag til reviderte 
bestemmelser (mars 2021). Dette ble fulgt opp fra forslagsstillers side og det ble oversendt forslag 
til nye reviderte bestemmelser (juni 2021), som SVV igjen ga tilbakemelding på i brev av 
08.07.2021. Begge brev vedlegges (26_3 og 26_4) for ordens skyld.  

Med utgangspunkt i SVV sitt siste brev, har forslagsstiller foretatt ytterligere bearbeiding av 
bestemmelsene, og det er nå det som er endelig foreslått (vedlegg 1_1). Det er nå bl.a. inntatt fire 
plankrav, ref. §§ 4.1 – 4.4. Tidligere paragraf om gjennomføring av tiltak er således erstattet av 
disse samt at noe ordlyd er flyttet over til dette dokument (planbeskrivelsen) etter forslag fra SVV. 
For øvrig henviser forslagsstillers til sine kommentarer til merknadene i kap. 8.2. 

 
Angjeldende SVV sin anbefaling (3 delpunkter) opplyser RNP at for delpunkt om 
mobilitetsplanlegging er det i § 4.6.10 i forslag til reguleringsbestemmelser inntatt kontorformålene 
(BK1–BK3) i tillegg til formålene som allerede lå inne (Industri - BI og Kombinert formål-
samferdselsanlegg/bebyggelse – SAA). 

Vedrørende delpunkt om anbefaling om krav om detaljregulering for ny adkomst fra fylkesveg 2398 
(Skumsjøvegen), vises det til det som er foreslått knyttet til IFK sin uttalelse/ fylkesutvalgets 
vedtak, samt til redegjørelse over jfr. reguleringsbestemmelsenes § 4.2 (ny nordre adkomst).  

For SVV sitt siste delpunkt med anbefaling om at det bør tas inn parkeringskrav i bestemmelsene, 
hvor de anbefaler å følge Gjøvik kommunes parkeringsnorm for industri/lager og kontor, så viser 
RNP til referat fra møte 26.08.2020, jfr. reguleringsbestemmelsenes § 4.15 (Parkering).  
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Forhandlingsmøter 

Det ble avholdt tre møter med regionale myndigheter i perioden aug.- des. 2020. I tillegg har det 
vært tett dialog med kommunens planavdeling, som igjen har involvert deres byggesaks-avdeling. 
Referatene fra møtene er distribuert til alle møtedeltakere, så disse gjengis ikke her. 
 
26.08.2020 – Forhandlingsmøte #1. (Møtedagen var delt opp i to møter)  

Fylkesmannen i Innlandet, VTK, RNP og Sweco hadde et kort møte (30 min.) omkring Fylkesmannens 
uttalelse. Tema var samordning/ avklaringer om forhold knyttet til vassdrag (uttak av prosessvann), 
samfunnssikkerhet og forslag til endring av ordlyd i bestemmelsene vedr. støy.  

Fylkesmannen ga for øvrig uttrykk for at de støtter NVE sin innsigelse. Sweco tok på vegne av RNP 
direkte kontakt med NVE for å avklare denne. Men i etterskrift til referatet står det: Sweco har 
vært i kontakt med NVE for å avklare enkelte detaljer omkring merknaden/innsigelsen. NVE sin 
tilbakemelding er at de ønsker at dette skjer via VTK. 

I det andre møtet denne dagen, som knyttet seg til innsigelsene deltok, foruten VTK, RNP og Sweco, 
også Innlandet FK, Statens vegvesen, Bane NOR og Gjøvik kommune. NVE hadde dessverre ikke 
anledning til å stille. Bane NOR deltok blant annet mht. å få nærmere svar på deres innspill vedr. 
hva planene vil bety for planovergangene i Raufoss – som allerede er under press. De vil ta med seg 
innspillene fra møtet videre inn i ATP-arbeidet. 

16.11.2020 – Forhandlingsmøte #2.  

Her deltok Innlandet FK, Statens vegvesen og Gjøvik kommune samt VTK, RNP og Sweco.  

RNP og Sweco hadde på forhånd sendt ut et notat datert 26.10.2020. Her var det skissert noen 
løsninger for å imøtekomme innsigelser til reguleringsplanforslaget. Dette var utgangspunktet for 
diskusjonene. 

17.12.2020 – Forhandlingsmøte #3.  

Her deltok Innlandet FK, Statens vegvesen, VTK, RNP og Sweco. Møtet var en oppfølging av forrige 
møte.  

Det hadde blitt opprettet en gruppe på Teams der alle møtedeltagerne fikk tilgang. Nødvendige 
dokumenter/ underlag for møtet ble delt i gruppen et par dager før møtet. 
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6.2.2. Planbeskrivelsen  

Beskrivelsen har etter kommunenes 1.gangs behandling av saken, bli bearbeidet og supplert 
(revisjon 05), basert på det ovennevnte, samt at justeringen av kommunegrensen (med virkning fra 
01.07.2020) har bidratt til at vi har måttet ta en grundig gjennomgang. For ordens skyld så knytter 
de viktigste endringer seg til, foruten justeringen av kommunegrensen, avklaringer omkring de 
innkomne merknader/ innsigelser og forhandlingsprosessen med regionale myndigheter, samt at vi 
har revidert mest i tekst vedr. trafikk/parkering og støy. Ellers er det generelle gjennomganger og 
bearbeiding. 

Nå i forbindelse med revisjon 05B har planbeskrivelsen blitt ytterligere bearbeidet med suppleringer 
og presiseringer på bakgrunn av innspill fra kommunen som igjen er basert på en grundig vurdering 
av deres innleide konsulent (Asplan Viak). Det vises til deres notat (av. 06.01.2022) for nærmere 
bekrivelse. Disse forhold er imøtekommet, dog med unntak av enkelte punkter, men disse er drøftet 
og tilpasset i samråd med kommunen.   

 
6.2.3. Planbestemmelser 

Basert på forhandlingsprosessen, ref. kap. 6.2.1, ønsker RNP å bemerke at regulerings-
bestemmelsene har vært gjenstand for en grundig gjennomgang og «språkvask» i dialog med VTK. 
Underveis i planprosessen har det vært søkt om enkelte byggetillatelser, bl.a. knyttet til bygg 306, 
byggeområde BI22 (se for øvrig eget punkt under i kap. 6.2.4). Dette har også bidratt til at ordlyden 
i enkelte bestemmelser har blitt forbedret ved at de er tydeligere og mer konkrete. Denne grundige 
gjennomgang inngikk i revisjon 05. 

Jfr. revisjon 05B, som nevnt over (Planbeskrivelsen) har bestemmelsene i tillegg til beskrivelsen 
blitt grundig gjennomgått. Det vises til vurderingsnotatet fra Asplan Viak, samt til deres forslag til 
endringer i og av en rekke bestemmelser. På lik linje som for planbeskrivelsen, er disse forslag til 
endringer imøtekommet, dog med unntak av enkelte paragrafer, men disse er drøftet og tilpasset i 
samråd med kommunen. 

 
6.2.4. Plankart 
Nedenfor følger en kort oppsummering av endringer foretatt i plankartet etter offentlig ettersyn: 

Område Justeringer  

Kommunegrensen Flyttet kommunegrensen etter vedtak av KMD 18.02.2020, i kraft 
fra 01.07.20202. Hele planområdet ligger nå i Vestre Toten 
kommune.  

Deler av landbruksformål  

Deler av sikkerhetssone H190 

 

Planområdet er snevret inn grunnet justering av kommunegrensen 
mellom Gjøvik og Vestre Toten. Områdene er tatt ut av plankartet 
da disse inngår i forslag til revidert kommuneplan for Gjøvik 
kommune, og ikke lenger omfattes av planområdet.  

Veltmannåa Lagt inn formål Naturområde i vassdrag og sjø (VNV), med 
tilhørende hensynssone H320 Flomfare.  

Flomveier Lagt inn H320 Flomfare for øvrige viktige flomveier innenfor 
planområdet.  

Lagt inn bestemmelsessone #5 (Vilkår for bruk av arealer – Bekk 
lagt i rør) over flomvei lagt i rør.  

 
2 Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (2020). Vedtak om grensejustering mellom Vestre 
Toten og Gjøvik kommuner – Raufoss Industripark, datert 18. februar 2020. Nettside: 
https://www.regjeringen.no/vedtak-om-grensejustering-mellom-vestre-toten-og-gjovik-kommuner-
raufoss-industripark.pdf  

https://www.regjeringen.no/contentassets/56650d78d53d4e4a99a0bbed10ff4ee9/vedtak-om-grensejustering-mellom-vestre-toten-og-gjovik-kommuner---raufoss-industripark.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/56650d78d53d4e4a99a0bbed10ff4ee9/vedtak-om-grensejustering-mellom-vestre-toten-og-gjovik-kommuner---raufoss-industripark.pdf
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Høyspent:  
300kV-ledningen Roa (Ulven) – 
Vardal (Fåberg) 

Fjernet hensynssone H370 Høyspenningsanlegg (inkl. 
høyspentkabler), og lagt inn H740 Båndlegging etter energiloven. 
Avsatt 20 m til hver side fra senter av ledningen, total bredde 40 
m.  

Høyspent: 

S 66 Bjugstadtangen - Viflat 

Deler av ledningsnettet er nedgravd. Avsatt hensynssone H370 
Høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler) over nedgravd 
ledningsnett. Avsatt 10 m til hver side fra senter av ledningen, 
total bredde 20 m.  

Gnr./bnr. 10/63 Snevret inn planområdet rundt denne eiendommen, på bakgrunn 
av grensejustering fra 2003.  

Innsatsveg ny brannstasjon Lagt inn innsatsveg for ny brannstasjon, vest for søndre port. Del 
av vedtatt reguleringsendring for reguleringsplan for 
Rådhuskvartalet m.m.  

Kongemonogram og gamle 
jernbanespor 

Lagt inn H570_28 Hensynssone bevaring kulturmiljø, med 
tilhørende informasjon i bestemmelsenes § 10.8 

Adkomst i tilknytning til 
Skumsjøvegen 

Adkomstveien med tilhørende g/s-vei er flyttet noen få meter 
østover som følge av justert kommunegrense. Adkomstveien inn til 
parken ligger i sin helhet innenfor Vestre Toten kommune.  

Bestemmelsesområder På bakgrunn av tilbakemeldinger fra Vestre Toten kommune 
v/Asplan Viak, har de ulike bestemmelsesområdene fått et eget 
nummer. #1 til #5, løpenumrene er beholdt.  

Områder avsatt til industri - 
BI18, BI21, BI22 og BI23, med 
tilhørende veganlegg samt 
områder avsatt til 
overvannshåndtering; SKV2, 
SKV6, SVG7, #3-4, #3-5 og #3-
7.  

Etter ønske om utbygging i parken (fra Ragasco’s side), ble det ila. 
første halvår 2021 godkjent dispensasjonssak og gitt 
byggetillatelse for oppføring av nye lagerbygg knyttet til bygg 306, 
BI22. For å kunne realisere planene om utbygging ble det gjort en 
justering av nevnte formål. Realiseringen medførte også mindre 
endringer for flere formål og bestemmelsesområder. Endringene 
innebærer følgende: 

• Justering og utvidelse av BI22 og BI18 
• Innsnevring av BI21 og BI23 
• Flyttet tidligere SKV8, nå SKV6. Avkjøringen er omgjort til 

en ringvei rundt justert BI22.  
• Tidligere SKV6 er erstattet med SKV2. SKV2 er noe kuttet i 

nordenden, mellom BI18 og BI22. 
• SVG7 er bearbeidet i forbindelse med arrondering av BI18 

og BI22. SVG7 mellom BI18 og BI22 er snevret inn fra 25 
meter til 12 meter.  

• Områder avsatt til overvannshåndtering: #3-3 følger 
justert SKV2 mellom BI18 og BI22. #3-6 følger ny SKV6 og 
justert SVG7.  

• Bestemmelsesområdet #3-7 er flyttet, og ligger nå nord 
for BI24 

Industriområder ved 
Hunnselva – BI19 og BI20 

BI20 er snevret inn i nord-øst, mot Hunnselva. Feltet er snevret 
inn fra 6,6 daa til 5,1 daa.  

BI19 er noe utvidet i sør, langs SKV2. Feltet er utvidet grunnet 
tilpasninger til eksisterende situasjon.  

Tidligere LNF-områder 
omgjort til annet vegareal – 
SVG11, SVG15 og SVG16 

Tidligere landbruksområder langs ny adkomstvei fra Skumsjøvegen 
er endret fra landbruksformål til annet veiareal grøntområder, 
hhv. SVG11, SVG15 og SVG16. 

Vegetasjonsskjerm mot 
Skumsjøvegen – GV10 

Området var tidligere avsatt til landbruksformål, og er nå endret 
til vegetasjonsskjerm mellom BI24 og Skumsjøvegen.  
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Områder avsatt til kontor - 
BK1, BK2 og BK3 med 
tilhørende områder for vei, 
parkering og grønnstruktur; 
SKV3, SPP4, GV1, GP9 og GP10 
samt industriområde BI9 

På bakgrunn av pågående arbeider med rehabilitering knyttet til 
hovedkontoret (bygg 1) i parken, er det gjort noen mindre 
justeringer av feltene BK1, BK2 og BK3.  

• Det er foretatt mindre justering av formålsgrenser med 
tilhørende byggegrenser. BK2 ligger ikke lenger innenfor 
BI9, men omfattes nå av grønnstruktur og grenser til BK1.  

• BK3 er snevret inn.  
• SKV 3 er snevret inn i nord, og parkeringsarealer (SPP4) 

knyttet til BK1 og BK2 er utvidet.  
• Det er foretatt noen mindre justeringer knyttet til 

tilhørende grønnstruktur. Grøntområdene er utvidet som 
følge av innsnevringer knyttet til BK3.  

Grønnstruktur langs Hunnselva  Tidligere LNF-områder som grenset til Hunnselva, er omgjort til 
grønnstruktur – naturområde med benevningen GN.  

Gang- og sykkelvegnett samt 
industriformål 

Det er foretatt mindre justeringer av veinettet innenfor 
planområdet: 

• SGS10 lå tidligere langs med SKV2, opp til SKV5. Denne er 
flyttet og ligger nå på østsiden av BI14 og BI18.  

• SGS6 lå tidligere i ytterkant av BI13. Denne gang- og 
sykkelvegen følger eksisterende g/s-veg og krysser nå 
igjennom BI13, som har medført at BI13 er splittet i to. 
Begge feltene heter derfor BI13 og ses i sammenheng.  

• SGS13 er i prinsippet en videreføring av SGS6, men denne 
er flyttet til nordsiden av kjørevegen, i sydlig kant med 
BI14. 

• Snuplassen i enden av SKV7 er fjernet. Det er lagt til en 
forbikjøringslomme der SKV6 møter SKV7. #3-1 er justert 
som følge av at SKV7 er justert.  
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7.  KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET  
For planer som omfattes av KU-forskriften stilles det krav til at virkningene av planforslaget skal 
vurderes og beskrives. En konsekvensutredning har til hensikt å belyse hvilke vesentlige virkninger 
en plan kan forventes å ha i forhold til tema innenfor miljø og samfunn. Videre skal en 
konsekvensutredning ta for seg avbøtende tiltak for evt. negative konsekvenser som framkommer. I 
dette kapittel gjennomgås konsekvenser av planforslaget, herunder vurderinger av disse. 
Konsekvensutredningstemaene er definert i fastsatt planprogram.  

Konsekvensutredningen skal også gi en vurdering av om det er behov for nærmere undersøkelser før 
gjennomføring av et reguleringsplanforslag. Det skal også gjøres en vurdering av behovet for 
undersøkelser etter gjennomføring av et planforslag, med sikte på å overvåke og klargjøre de 
faktiske virkningene av forslaget.  

Metodikken som er brukt kan i hovedsak beskrives med følgende punkter: 

- Informasjonsinnhenting og beskrivelse/ verdivurdering av dagens situasjon 
- Beskrivelse, beregning og vurdering av tiltakets konsekvenser i forhold til de ulike temaer 

som utredes 
- Beskrivelse av avbøtende tiltak 

Underveis i planprosessen har det vært jobbet med de ulike fagutredningstema for å komme fram til 
et planforslag som i størst mulig grad er tilpasset de faglige forutsetningene. 

Det er utarbeidet en egen konsekvensutredning – KU-hovedrapport, jfr. vedlegg 3_1, 10_1 og 15_1. 
Denne tar for seg kun de fagtema som er definert som ikke-prissatte konsekvenser (landskapsbilde, 
naturmangfold og kulturminner/-miljø), jfr. Statens vegvesens håndbok V712 – Konsekvensanalyser. 
De ikke-prissatte konsekvensene omhandler verdier som er knyttet til samfunnets fellesressurser. 
Ressursene forvaltes gjerne over flere generasjoner, og vil av hver generasjon kunne danne grunnlag 
for verdier som identitet og tilhørighet. Fagtemaene representerer en analytisk tilnærming til dette 
verdigrunnlaget. 

I nevnte håndbok følger disse tema den samme metodiske fremgangsmåte (som kort redegjort for 
over), og i KU-hovedrapport er disse videre sammenstilt.   

De øvrige utredningstema er behandlet/omtalt i planbeskrivelsen i tillegg følger disse fagnotater/-
rapporter som separate vedlegg. 

 
7.1. Sammendrag 
Tabellen under viser et sammendrag av konsekvensutredningen for de aktuelle utredningstema. 
Dette er et sammendrag av de utredninger/ analyser/ vurderinger som fagfolk har utarbeidet på et 
selvstendig grunnlag. Planforslaget har på bakgrunn av dette sett disse i en sammenheng. I det 
påfølgende kap. 7.2, fremgår det vurdering av de planfaglige konsekvenser av planforslaget.  

Utrednings-
tema 

Verdi/ omfang (vurdering) Konsekvensgrad 

 

Naturmang-
fold  

Middels verdi for naturmangfold, samlet sett. 

Totalt sett vurderes tiltakets omfang som 
middels negativt. 

Middels negativ konsekvens for fagtema 
naturmangfold. 

Landskaps-
bilde 

Totalt sett vurderes tiltakets verdi i spennet 
fra Liten, Liten til middels, Middels til Stor.  

Omfanget er vurdert til Intet eller Lite 
negativt. 

Liten negativ konsekvens for fagtema 
landskapsbilde.  
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Kulturminner 
og -miljø 

Samlet er kulturmiljøet vurdert til svært stor 
verdi.  

Omfanget til tiltaket vil ha noe negativ 
innvirkning på kulturmiljøet. 

Samlet konsekvens for tiltaket er vurdert 
til liten negativ for fagtema kulturminner/ 
-miljø. 

Trafikk, 
adkomst og 
parkering 

Utvikling iht. planforslaget vil gi en 
akseptabel trafikkavvikling på 
hovedveinettsystemet utenfor planområdet. 
For reisende til/fra industriparken er det 
fordel om det anlegges en ny nordre adkomst 
fra Skumsjøvegen. Kryssene internt innenfor 
planområdet vil få tilfredsstillende 
trafikkavvikling. Det legges til rette for g/s-
veier innenfor planområdet og dermed 
tilrettelegges det for en bedre situasjon for 
myke trafikanter samt lavere bilandel enn i 
dag. Dette vurderes som positivt.  

Trafikkøkningen over planoverganger vil bli 
svært begrenset, og etter vårt syn burde ikke 
planforslaget utløse behov for tiltak knyttet 
til jernbanen, eller dens krysninger. 

Planforslaget vil ha en positiv konsekvens 
for gående og syklende internt i 
planområdet.  

Samlet sett vil planforslaget ha 
ubetydelige konsekvenser i forhold til 
dagens situasjon.  

 

Forurensning 
til grunn og 
vann 

RNP er ansvarlige for all graving i forurenset 
grunn. Dette innebær full oversikt over alle 
gravearbeider i industriparken og gjøre 
produksjonsbedrifter og leietaker oppmerk-
somme på forurensing i grunnen og de rutiner 
som gjelder.  

Dagens nordlige områder som er ubebygd er 
det ingen eller liten sannsynlighet for å 
mistenke noen forurensning.  

RNP har oversikt over områder som er ryddet 
og som er under overvåking. Det tas analyser 
av alle terrenginngrep som gjøres i parken. 
Dette for å identifisere alle områder som kan 
være forurenset. 

Flere bygninger er eksplosivforurenset. Også 
avdekket i et begrenset omfang og i egne 
områder at det har blitt benyttet giftige og 
kreftfremkallende kjemikalier i både 
produksjon og bruk av eksplosiver. Dette er 
godt kjent og blir ivaretatt i hvert prosjekt. 

Man har fokus på gjennomgang av allerede 
gjennomførte tiltak, og prøvetakninger i den 
hensikt å kartlegge hvilke områder som er 
ryddet og hvilke som er prøvetatt.  

Det er således knyttet en viss risiko til mulig 
eksplosjons- og brannfare, og også til 
potensiell eksponering for giftige kjemikalier.  

I forbindelse med planarbeidet stilles det krav 
om at tiltakshaver skal sørge for at det blir 
utført nødvendige miljøtekniske 
undersøkelser for å få klarlagt omfanget og 
betydningen av evt. forurensning i grunnen.  

Planforslaget vil ha en positiv konsekvens 
for planområdet da det stilles strenge 
krav til kartlegging og overvåking av 
historisk grunnforurensning. 

Luft-
forurensning 

Foretatt vurdering av lokal luftkvalitet i 
forbindelse med foreslått utvidelse. 
Vurderingen konkluderer med at en utvidelse 
mest sannsynlig ikke vil medføre en økning i 
luftforurensning i planområdet. Pga. en 
generell økning i trafikkmengde fra dagens 
situasjon og frem til 2035 kan en forvente en 
forverring av luftkvaliteten, hvor bidraget fra 

Samlet sett vil planforslaget ha 
ubetydelige konsekvenser i forhold til 
dagens situasjon. 
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en utvidelse av industriparken kan antas å 
være neglisjerbart. 

Støy 

 

Samlet støy overskrider grenseverdiene i T-
1442/2016 for en rekke boliger og områder 
regulert for boligformål. Ved etablering av ny 
støyende aktivitet bør ikke støygrensene 
overskrides, og i områder der grensene 
allerede er overskredet bør ikke ny aktivitet 
medføre økte støynivå. Dette medfører 
strenge støykrav til etablering av ny 
virksomhet, særlig i allerede støyutsatte 
områder. Ved etablering av ny støyende 
virksomhet må det i hvert tilfelle utføre en 
støyfaglig utredning, som også viser den 
samlede støyutbredelsen både fra og til 
industriparken. 

Samlet sett vil planforslaget ha 
ubetydelige konsekvenser i forhold til 
dagens situasjon. 

Det vises til føringer i 
reguleringsbestemmelsene, samt at det i 
2019 ble foretatt utredning knyttet til 
vegtrafikkstøy, og 2020/2021 er foretatte 
generelle støyberegninger. 

Vann, avløp og 
overvann 

I området som er planlagt utbygd mot nord, 
som vist i plankartet, er omfanget av 
eksisterende vann- og avløpsledninger svært 
begrenset. Ved utbygging antas det i 
utgangspunktet at alle vann- og 
avløpsledninger må legges nytt.  

Den største utfordringen i denne planfasen er 
forventet økning i andel tette flater som følge 
av planlagt utbygging. Det vil genereres 
betydelig mer overvann enn i eksisterende 
situasjon, og dette må håndteres. Området i 
dag består i hovedsak av kompakt 
industribebyggelse og asfalterte flater som 
ligger langs med Hunnselva i øst, i tillegg til 
store uberørte skogs- og myrområder som 
preger henholdsvis de nordlige og vestlige 
deler. Endret avrenningsmønster og mer 
intensiv nedbør må hensyntas i utformingen 
og utvidelsen av industriparken mot nord. 

Samlet sett vil planforslaget ha visse 
negative konsekvenser i forhold til dagens 
situasjon.  

Det er krav om utarbeidelse av detaljerte 
planer for hhv. for framføring av VA og 
håndtering av overvann. 

 

 

Klima og 
energi 

En tilrettelegging for utvidelse av 
industriparken innebærer en økt 
bygningsmasse som vil kreve et økt 
oppvarmingsbehov. Planlagt bebyggelse åpner 
opp for en kombinasjon av ulike typer 
industribygg, kontorbygg, og andre typer 
næringsbygg. Noen av industribyggene kan ha 
større energibehov i forhold til produksjon, 
men ettersom man på nåværende stadium 
ikke vet hva slags industri som ønsker å 
etablere seg vil det være vanskelig å kunne 
anslå energibehovet. I forbindelse med 
planarbeidet skal det legges vekt på å finne 
løsninger preget av miljø- og ressurstenkning. 
Videre skal det dokumenteres at det er avsatt 
areal som tilrettelegger for framføring av 
fjernvarmenett/ rørtraseer for ny bebyggelse. 

Samlet sett vil planforslaget ha 
ubetydelige konsekvenser i forhold til 
dagens situasjon. 

Geotekniske 
forhold 

 

Hele planområdet ligger over marin grense. 
Ut fra løsmassekartet, terrenghelningen og 
observasjoner i området antas å ikke være 
fare for dårlig områdestabilitet, skred eller 
store utglidninger ved videre utbygging av 
industriparken. Grunnforholdene kan likevel 
variere lokalt. Ved gjennomføring av 
utbygging og byggetiltak må det alltid utføres 
supplerende grunnundersøkelser. I forbindelse 
med byggetiltak må det utføres geotekniske 
grunnundersøkelser. Nødvendig stabilitet og 

Samlet sett vil planforslaget ha 
ubetydelige konsekvenser i forhold til 
dagens situasjon. 
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bæreevne av skråninger, avstivninger, 
fundamenter osv. må prosjekteres av 
geotekniker etter gjeldende standarder. 

 

Vann og 
vassdrag/ 
flom 

 

Det er utarbeidet flom- og vannlinje-
beregninger for Hunnselva og Veltmannåa ved 
og inne i planområdet. Vurdering av flomfare 
innebærer beregning av hvor mye vann som 
kommer ved en 200-årsflom og hvor høyt 
vannet vil stige i Hunnselva. I forhold til 
usikkerheten i dette prosjektet anbefales det 
å benytte flomsonekart som viser 200-årsflom 
med 20% klimatillegg og en sikkerhetsmargin 
på 30 cm. Det er videre i senere tid foretatt 
vurderinger knyttet til andre utvalgte åpne 
vassdrag/ flomveier (med årssikker 
vannføring). Her er det bl.a. lagt inn nye 
hensynssoner, alternativt 
bestemmelsesområde (for bekk lagt i rør). 

Samlet sett vil planforslaget ha 
ubetydelige konsekvenser i forhold til 
dagens situasjon. 

Samfunns-
sikkerhet og 
beredskap 

 

Det stille strenge krav til sikkerhet og 
håndtering av eksplosive stoffer. De 
lovmessige krav til lagring av 
eksplosjonsfarlige stoff er gitt i 
eksplosivforskriften.  

DSB-kartet viser de ulike DSB-anlegg og 
bygninger innenfor parken. Kartet viser 
inntegnede minimumsavstander for risiko- og 
sikkerhetssoner til bl.a. bolighus. Dette er 
videreført med hensynssoner i plankartet.  

 

Konsekvensen av at dersom disse ikke 
flyttes, er at risikoen ved evt. hendelser 
knyttet til farlige stoffer, f.eks. 
eksplosjonsfare eller gasslekkasjer øker, 
som igjen kan føre til behov for 
evakuering/ avstengning av områder i 
Raufoss sentrum. Dette gjelder særskilt 
Nammos to anlegg i det nedre 
eksplosivområde. 

Som en konsekvens av at bl.a. «Tivoli»-
området kan frigis, planlegger RNP og 
Nammo på sikt å flytte det nedre 
eksplosivområde opp i det øvre vestre 
område, lenger unna dagens 
boligbebyggelse. 

De øvrige DSB-anlegg (ikke eksplosiver) 
utgjør i utgangspunktet ikke den samme 
risiko som de eksplosive anleggene. 

Universell 
utforming 

Universell utforming blir ivaretatt gjennom 
gjeldende Byggeteknisk forskrift for adkomst 
til nye næringsbygg og for selve byggene. 

Positiv konsekvens 

 
 

7.2. Vurdering av planfaglige konsekvenser av planforslaget  
7.2.1. Overordnede rammer og føringer 
Områdereguleringen følger opp de nasjonale, regionale og kommunale føringer, herunder 
kommuneplanens arealdel for Vestre Toten kommune, ref. grensejusteringen av kommunegrensen 
mellom Vestre Toten og Gjøvik kommuner.   

7.2.2. Regionale virkninger 
De foreslåtte planer antas å få meget stor betydning for det lokale og regionale arbeidsmarkedet, 
spesielt på lang sikt. Raufoss Industripark har lenge vært et særdeles viktig næringsområde 
(bedriftsklynge) i kommunene og i regionen. Den videre utvikling av virksomhetene knyttet til de 
ulike bedrifter vil være av meget stor betydning for kommunene og regionen, og da ikke bare 
grunnet bedriftenes arbeidsplasser. Like viktig er de ringvirkninger som en industripark av denne 
størrelsen medfører for næringsliv og arbeidsmarked i en større region. Utviklingen i dag og trolig i 
enda sterkere grad i årene som kommer vil være preget av de omstillinger som skjer innenfor 
næringslivet, og den aktuelle reguleringsplanen tilrettelegger nettopp for dette. 
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Det er vanskelig å anslå hvor mange nye arbeidsplasser som vil bli generert ut ifra den planlagte 
utvikling. Det forhold at dette er arbeidsplasser innenfor industriproduksjon antas å tillegges stor 
vekt. Dette er viktige basisarbeidsplasser i regionen, og det må antas at disse også genererer en viss 
økning i sekundærarbeidsplasser (servicebedrifter).  

Det vises til delrapport til KVU (Konseptvalgsutredning) Transportsystemet Jaren (Oslo) – Gjøvik – 
Moelv: Analyse av regionale og lokale virkninger for rv. 4 Jaren – Mjøsbrua (Sweco, 2016), som 
inngikk i arbeidet med konseptvalgutredning (KVU) for rv. 4 Jaren–Mjøsbrua og Gjøvikbanen fra Oslo 
til Moelv. Utredningen gir føringer for videre planlegging av veg- og jernbanestrekningene. 
Rapporten vurderer hvordan ulike konsept for veg- og jernbane langs strekningen vil bidra til 
regional utvikling i tråd med regionale og lokale mål. Første halvår 2017 lå KVU-en ute til høring, 
oppsummering av høringsuttalelsene ble oversendt til Vegdirektoratet. KVU-en har senere (2018) 
blitt gjenstand for kvalitetssikring (KS1) på oppdrag for Samferdselsdepartementet og 
Finansdepartementet. Mer info om KVU-en finnes bl.a. her: Rv. 4 Jaren–Mjøsbrua, KVU | Statens 
vegvesen. I siste NTP 2022-2033 (Meld. St. 20 (2020–2021) - regjeringen.no) er prosjektet 
(strekningen Jaren – Mjøsbrua) ikke konkret omtalt, men den nordlige delen av rv. 4, strekningen 
Hunndalen – Mjøsbrua, er lagt inn i andre seksårsperiode og vil bli overført til Nye Veier AS’ 
portefølje. I omtalen (om Hunndalen – Mjøsbrua) står det følgende:  

Rv. 4 fungerer som en regional innfartsvei for arbeidstrafikk mellom Oslo og Nittedal/Vest-
Oppland, og den spiller en sentral rolle som en regional og lokal samferdselsåre på vestsiden av 
Mjøsa. Hovedutfordringen med dagens vei er lang reisetid, dårlig trafikksikkerhet og stedvis dårlig 
kapasitet. Tiltaket på strekningen rv. 4 Mjøsbrua–Hunndalen inkluderer en omkjøringstunnel under 
Gjøvik, og gir en innkorting på om lag 2 km. 

Det er få pendlere fra Vestre Toten som reiser til kommunene sørover langs strekningen. Vestre 
Totens utpendlere reiser i hovedsak til Gjøvik. I tillegg har kommunen mange innpendlere fra 
Gjøvik. Hovedgrunnen til dette er den omfattende industrinæringen på Raufoss. Nærmere 50% av 
kommunens arbeidstakere er sysselsatt i industrien, i stor grad tilknyttet industriparken. 
Kommunene i regionen har felles mål om å styrke regionen innad, med tanke på vekst i antall 
bosatte og bedrift-, nærings- og industrivirksomheter. Østre Toten, Vestre Toten og Gjøvik 
kommuner har nær tilknytning, særskilt gjennom industriparken og Gjøvik by. Kommunene ønsker 
vekst og utvikling langs strekningen Raufoss-Gjøvik-Biri i tråd med samordnet areal- og 
transportstrategi. 

7.2.3. Landskap og estetikk 
Reguleringsplanen legger til rette for et stort antall kvadratmeter og store bygningsvolumer 
innenfor plangrensen. Dette gjelder særlig i en nord-sørgående akse i forbindelse med dagens 
tyngdepunkt. I den øvre skogspregede delen i vest legges det til rette for vesentlig mindre 
bygninger, som langt på vei vil skjermes bak vegetasjon med høye trær og krattskog.  

Dermed tillates de største bygningsvolumene etablert i forbindelse med eller som 
bygningsstrukturer i forlengelse av eksisterende bebyggelse. Dette skaper en visuell forandring 
lokalt, men endrer ikke landskapskarakteren i særlig grad. Den nye bebyggelsen i den øvre, 
vestliggende delen av planområdet har derimot relativt små dimensjoner og omgis av skog eller 
brede skogsbelter. Den visuelle fremtoningen av landskapet vil ikke endres i særlig grad, verken ved 
bevegelse gjennom området eller betraktet fra avstand.  

Grønnstrukturen omkring Hunnselva skal skjøttes som naturpreget område og elva med randsoner 
bevares i stor grad intakt. I tillegg tilrettelegger reguleringen for redusert bebyggelse øst for 
Hunnselva i forhold til gjeldende reguleringsplan. Dermed forsterkes den grønne bufferen mot 
boligområdene i øst. Endringen av landskapskarakteren som følge av det regulerte tiltaket er 
følgelig begrenset. Samlet konsekvens for tiltaket vurderes til liten negativ. 

 

https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/prosjekt/rv4jarenmjosbrua/
https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/prosjekt/rv4jarenmjosbrua/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-20-20202021/id2839503/
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7.2.4. Grønnstruktur og allmennhetens tilgang til friluftsområder  
For beskrivelse av grønnstrukturen vises det til utredninger for Landskapsbilde og Naturmangfold. 
Industriparken er et lukket, inngjerdet område, hvor det er strenge krav til sikkerhet. 
Rekreasjonsmulighetene er således begrenset. 

Skogsområder i nord og mot vest utenfor planlagte byggeområder er i all hovedsak definert som 
sikringsskog, jfr. hensynssone H190.  Disse områder som ligger i «randsonen» til parken utøves det 
noe jakt- og friluftsliv. Generelt i disse områdene bør det utvises aktsomhet da sikkerhetssoner kan 
begrense ferdselen i noe grad.  

Dagens tursti/ lysløype fra Tollerud (Raufoss vest) nordvestover opp mot Vildåsvegen berøres ikke 
direkte og vil bli opprettholdt, jfr. plankartet. Det er regulert inn ny turveg-trasé øst for Hunnselva 
(SGS4). Dette er en videreføring av gjeldende reguleringsplan for Raufoss Industripark Øst.  

Sammenliknet med reguleringsplan for Raufoss Industripark Øst legger planforslaget opp til en 
betydelig redusert utbygging øst for Hunnselva, noe som gir større buffer mot nabobebyggelsen og 
økt grønnstruktur. Det er mulighet for fiske etc. langs deler av Hunnselva dersom sikkerhetsmessige 
hensyn tillater det. 

Når det gjelder turveg-trasé øst for Hunnselva, så treffer denne fra syd, Grøndalsvegen og følger 
fortau langs denne for deretter å kobles sammen med g/s-veg langs Raufossvegen/ Gjøvikvegen ned 
til Hunndalen og Gjøvik. I inngåtte avtaler med de respektive kommunene om områdereguleringen, 
så skal avtalens pkt. 3.4 kun gjelde for Vestre Toten kommune. Det er likelydende ordlyd i begge 
avtaler, men denne skal altså ikke gjelde for Gjøvik kommune. Det er ikke mulig eller ønskelig å 
fremføre en turveg langs Hunnselva nordover innenfor planområdet. På vestsiden er det 
våtmarksområde som er lagt inn som spesiell hensynssone H560 (bevaring naturmiljø). Dernest 
lukket næringsområde med gjerde rundt. Hunnselva anses som grensen for parken og et stengsel 
mot omverdenen. I tillegg vil en evt. turveg bli liggende i et flomutsatt område, jfr. hensynssone 
H320 flomfare. 

7.2.5. Natur og miljø (naturmangfold) 
Planområdet har middels verdi for naturmangfold. Hunnselva har størst verdi grunnet potensielt 
habitat for elvemusling og forekomst av svært viktig naturtype Gråor-heggeskog i Breiskallengene. 
Området nord for Raufoss Industripark er en verdifull grønt- og viltkorridor. I skogområdet vest for 
dagens næringspark er det registrert flere rødlistede spurvefugl. Selve næringsparken har neppe 
verdi for naturmangfold. 

Planforslagets største påvirkning er utbygging av skogområdet nord for dagens park. Arealbeslaget 
fører til at hele skogsområdet forsvinner og at dagens grønn- og viltkorridor mellom dagens 
næringspark og Breiskallen i stor grad innsnevres. Viltet vil som en konsekvens av at det er 
nødvendig med sikkerhetsgjerder rundt parken, måtte finne seg andre «traseer». Ny bebyggelse i 
skogområdet vest for dagens næringspark er i hovedsak planlagt innenfor eller tett på dagens 
bebyggelse, og vil i mye mindre grad påvirke naturmangfold.  

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.  

Totalt sett vurderes tiltakets omfang som middels negativt. Kombinert med middels verdi, 
resulterer dette i middels negativ konsekvens. 

7.2.6. Kulturminner og kulturmiljøer 
Det er for temaet kulturminner og kulturmiljø ikke vært hensiktsmessig å dele inn planområdet 
etter ulike delområder, da det er helheten mellom områder og tidsepoker som er med på å gi 
industrimiljøet sin kulturhistoriske verdi. Omfangsgraden vil være hvilke bygninger som blir bevart 
og hvilke som vil bli regulert revet.  Konsekvensgrad er vurdert ut fra kulturmiljøets sårbarhet og 
tåleevne ut fra tiltakets omfang.  
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Det teknisk-/ industrielle kulturmiljøet med ammunisjonsfabrikken og kruttfabrikken er svært 
sjeldent, og har stor til svært stor kulturhistorisk verdi med stor nasjonal/internasjonal betydning. 
Miljøet har også stor arkitektonisk betydning med helhetlig bygningsmiljø som inneholder bygninger 
med særlig stor arkitekturhistorisk betydning. Miljøet er også knyttet til historiske hendelser i 
nasjonal/internasjonal sammenheng. På landskapsnivået har kulturmiljøet også stor verdi, der en 
kan knytte det teknisk-/ industrielle miljøet til utviklingen av tettstedet Raufoss.  

Samlet er kulturmiljøet vurdert til svært stor verdi. 

Tiltakets omfang vil medføre at en rekke bygninger innenfor miljøet vil kunne bli revet. I 
planprosessen har en hatt en grundig gjennomgang av hvilke bygninger og antall bygninger som kan 
tillates revet uten at miljøet mister sin lesbarhet, og at gjenværende bygninger mister deler av 
eller hele sin kontekst. Omfanget til tiltaket vil ha noe negativ innvirkning på kulturmiljøet. Det er 
vurdert at miljøets tåleevne er ivaretatt på en god måte ved at enkeltbygninger og miljøet vil bli 
vernet gjennom bruk. Løsningene som er valgt er både gjennomførbart og ivaretar den 
kulturhistoriske verdien til kulturmiljøet. Det er valgt å legge inn en bestemmelse knyttet til 
«Tivoli» og «NC-verket» som sikrer at bygningsmiljøene dokumenteres før de evt. rives. 
Dokumentasjon og arkivering skal gjennomføres iht. metodikk beskrevet av overordnet 
vernemyndighet. 

Samlet konsekvens for tiltaket er vurdert til liten negativ. 

7.2.7. Skog- og landbruksinteresser 
Jfr. arealregnskapet kap. 4.3, medfører planen beslaglegging/ omdisponering av enkelte 
landbruksarealer, men det understrekes at områdereguleringsplanen følger opp gjeldende arealdel 
til kommuneplanen. 

Jfr. bestemmelsene og den nevnte hensynssone i kap. 7.2.4, så kan normalt arbeid i forbindelse 
med skog- og landbruksinteresser utføres. 

7.2.8. Geotekniske forhold 
Det er liten sannsynlighet for skred eller store utglidninger i forbindelse med den planlagte 
utbygging. Men før det gis rammetillatelse til bygge- og anleggstiltak innenfor foreslåtte 
byggeområder må det utføres supplerende grunnundersøkelser, for eksempel med sonderinger/ 
prøvetaking og/ eller prøvegravinger. Det fremgår av bestemmelsenes § 2.2.3 krav om at det 
utføres geotekniske grunnundersøkelser for å avklare egnethet for utbygging, infiltrasjonskapasitet, 
grunnforurensning, områdestabilitet og fare for skred/utglidning. 

7.2.9. Flom/ vassdrag 
Det er de østre og søndre deler av planområdet som er utsatt for flom. Det pågår forskning på 
hvordan klimaendringer vil påvirke beregnede dimensjonerende flommer. NVE har estimert 
forventet endring i 200- og 1000- årsflom mot slutten av dette århundret basert på tilgjengelige 
klimafremskrivninger og kalibrerte hydrologiske modeller. Generelt er det forventet at flommer 
forårsaket av regn vil øke, mens snøsmelteflommer i større vassdrag vil avta. Ekstremnedbøren er 
forventet å øke i hele landet. 

Det er utført flomsonekartlegging langs Hunnselva, herunder flom- og vannlinjeberegning for 200-
årsflom og 200-års flom inkludert 20 % klimapåslag. I de vedlagte flomsonekartene vedlagt 
rapporten er det vist nivå for 200-årsflom med det nevnte klimapåslaget samt 30 cm 
sikkerhetsmargin. Sone for 200-årsflom fremgår av plankartet.  

Ved en 200-årsflom inkl. påslaget og marginen blir følgende områder berørt:  
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Tverrprofil nr.  
(se flomsonekart i 
vedlegg 4 i rapport for 
vannlinjeberegninger) 

Plassering/ 
lokalisering i 
plankartet 

Konsekvens/ tiltak 

1920 Byggeområde BI20 Det stod et mindre bygg syd i området (som ville 
vært utsatt), men denne er fjernet. 

Tiltak ifm. ny utbygging vil bli gjennomført. 

Fra 2264 og 2146 Området som berører 
BI19 og BI21 

Anbefales å sette opp flomvoll fra kote +286.7 
ved tverrprofil 2264 til kote +285.2 ved tverrprofil 
2191. I tillegg vil to bygninger mellom nevnte 
tverrprofil være flomutsatt. 

2542 Byggeområde BE8 – 
«Kraftstasjonen» 

Eksisterende bygning utsatt. 

Mellom 2868 og 2727 Del av «Tivoli» Bygninger utsatt. Tiltak ifm. ny utbygging vil bli 
gjennomført. 

Mellom 3422 og 3384 Byggeområde BI10 
(eksisterende bygg i 
sydøst) 

Deler av eksisterende bygning utsatt. 

Fra 3696 til 3451 Byggeområde BI4 og 
BKB2, samt BE2 

Deler av eksisterende bygning utsatt. Anbefales å 
sette opp flomvoll fra kote +303.7 ved tverrprofil 
3696 til kote +300.8 ved tverrprofil 3451. 

Fra 226 til 167 Utenfor planområdet Flere bygninger som blir oversvømt. 

 
Veltmannåa og Hunnselva med tilhørende tilløpsbekker vil være naturlige flomveger i planområdet. 
For de nevnte vassdrag er det lagt inn hensynssone flomfare, mens for en lukket bekk gjennom 
område BI26 er aktuell del markert med bestemmelsesområde. Øvrige flomveger er av mindre 
størrelse, men må hensyntas i forbindelse med detaljprosjektering. Ved en flomsituasjon er det stor 
risiko for oppstuvninger i bekkeløp og stikkrenner gjennom veger, som medfører at vannet finner 
nye traseer med oversvømmelse som sannsynlig konsekvens.  

7.2.10. Støy, forurensning (luft/vann/grunn) og sikkerhet (samfunnssikkerhet og beredskap) 
Industristøy  
Støyberegninger fra Multiconsult foretatt i 2015 har så langt ligget til grunn i planarbeidet. RNP  
engasjerte Brekke & Strand Akustikk som sommeren 2021 gjennomførte nye støymålinger, og 
foretok en oppdatering av støyberegninger for alle virksomheter i Raufoss industripark. Dette viser 
at støybildet er forbedret siden Multiconsult sine støymålinger, beregninger og rapport ble 
utarbeidet i 2015.  

På bakgrunn av innkomne merknader fra beboere i Enggata ifm. offentlig ettersyn utførte Brekke & 
Strand Akustikk AS en detaljert støykartlegging høsten 2020 fra industrien som ligger i den søndre 
delen av industriparken, ved bygg 268 tilhørende Benteler Automotive.  

Målinger viser at:  

• det er relativt mye aktivitet i dette området, også i nattperioden.  
• målt maksimalnivå er L5AF = 65 dB i målepunktet ved tomtegrense. Det er enkelthendelser 

som ligger enda høyere.   

Fra beregningene viser resultatene oppsummert at:  

• maksimalnivåer ligger 2-3 dB over krav i utslippstillatelse for to nærmeste boligene i 
Enggata 2 og 4.  

• ekvivalentnivåer er innenfor støygrensene. 
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Det er utført simuleringer av skjermingseffekt for ulike skjermløsninger. Man oppnår best effekt 
med en skjerm nær støykildene.   

Det er også gjort en gjennomgang av støykilder ved ny brannstasjon, som er oppført i samme 
område. Det er ventilasjon som antas å representere den viktigste kilden for støy til omgivelsene. 
Gjennomgangen viser at støybidraget fra nye støykilder tilknyttet brannstasjonen ligger innenfor 
kravene. 

Beregningsresultatene gjennomført sommeren 2021 viser at gul sone dekker relativt store arealer 
som er regulert til bebyggelse. 

Rød sone har i hovedsak utstrekning innenfor industriparkens grenser, men omfatter også boliger øst 
for bygg 297 (Plasman) og bygg 268 og 213/273 (Benteler). 
Støysonene er i hovedsak blitt noe redusert i forhold til beregningene som ble utført i 2015.  
 
Det er dog noen endringer, spesielt kan det nevnes før de siste beregninger/ målinger (2020/2021) 
at: 

• Støysonene dekker et større areal nord for Ragasco (bygg 306), men her er det oppført 2 nye 
lagerbygg. 

• Støysonene dekker et større areal ved bygg 107/127 i parkens nordlige del, der Nammo har 
utvidet. Disse sonene ligger dog innenfor industriparkens grenser. 

Vurderinger etter målinger siste år: 

• Det er korte avstander fra bygg 268 til boliger i Enggata og fra bygg 273 til boliger i 
Furulyvegen. Støykilder ved disse bygningene gir de viktigste bidragene til støy ved de 
nærmeste boligene. Bygg 213 ligger i større avstander til naboer, men det er 2-3 kraftige 
støykilder på bygg 213 som gir viktige bidrag til boligene som ligger lengre mot nord. 

• For boliger nær særlige del av bygg 268 er det tidligere påvist at aktivitet på natt med bruk 
av truck-kjøring gir maksimalnivåer over grenseverdi ved mest eksponerte boliger. Dette er 
dokumentert i vedlegg 5_3.  

• For boliger nær bygg 273 er beregnet støynivå over grenseverdi på kveld/natt/ søn- 
helligdag. 

• Det er korte avstander fra bygg 297 til boliger i Furulyvegen og skjerpede grenseverdier på 
natt. Det er redusert drift på natt for de fleste støykildene (tilknyttet bygg 297). 

• Nærmeste boliger til bygg 306 har lydnivåer omkring grenseverdier for søn-/helligdag 
(grenseverdien er meget streng). 

Ny revisjon av retningslinje T-1442 ble gjort gjeldende i 2021. I den nye revisjonen av retningslinjen 
er det definert følgende tre kvalitetskriterier for støyfølsom bebyggelse:  

• Tilfredsstillende støynivå innendørs  
• Tilgang til egnet uteoppholdsareal med tilfredsstillende støynivå  
• Stille side (dempet fasade) 

Begrunnelsen for de tre kvalitetskriteriene er at redusert støyplage og helsekonsekvens grunnet støy 
oppnås ved å planlegge for «gode lydmiljøer der mennesker oppholder seg». Norsk og internasjonal 
forskning viser at nettopp disse tre forhold reduserer støyplagen vesentlig. Kvalitetskriteriene er et 
gjennomgående begrep i ny retningslinje.   

Retningslinjen trekker frem at kilderettede tiltak bør prioriteres der dette er mulig. Dersom det 
ikke er mulig å overholde grenseverdiene anbefales å etablere lokale tiltak for å sikre at 
kvalitetskriteriene innfris. 
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I bestemmelsene, § 2.8, er det stilt krav om at industriparken, i samråd med kommunen, skal 
gjennomgå beregningene av samlet støybelastning minst hvert femte år for å vurdere 
oppdateringsbehovet sammen med forslag til tiltak der dette er påkrevd. 

Støyrapporten viser at reguleringsplanen samlet sett ikke vil gi stor konsekvens sammenlignet med 
dagens situasjon, men fordi flere boliger allerede er utsatt for støy på grensen av/ over 
grenseverdier vil det ikke tillates en økning av støynivå for disse. Det kan derfor være at framtidige 
etableringer må forholde seg til strenger krav enn hva som er de faktiske grenseverdiene. For å 
sikre at nye bedrifter ikke påvirker samlet støy i negativ retning stiller bestemmelsene krav om at 
det må utredes støy fra hele industriparken før etablering av ny støyende virksomhet. 

Industriparken skal ha kontinuerlig fokus på støyreduksjon og avbøtende tiltak internt i parken, som 
en del av parkens miljøprogram og miljøoppfølgingsplan (MOP). Ved etablering av støyskjermer og 
andre tiltak mot støy bør det legges vekt på estetisk kvalitet. 

Vegtrafikkstøy 
Det er utført beregninger knyttet til vegtrafikkstøy for hhv. aktuelle strekninger av fv. 2368 
(tidligere 110) og fv. 2398 (tidligere 148) i forbindelse med forslag om etablering av en ny nordre 
adkomst via Skumsjøvegen (2398).  

Det er 2 faktorer som gir endring av støynivå i fremtidig situasjon: 

• Generell trafikkvekst. 
• Ny adkomst og medfølgende endret trafikkmønster. 

Generell trafikkvekst er ikke forårsaket av tiltaket og holdes utenfor når tiltakets påvirkning på 
vegtrafikkstøy vurderes.  

Følgende situasjoner er sammenlignet med dagens situasjon og fremskrevet til år 2039 («0-
alternativ»), jfr. figurer under kap. 3.7.4: 

➢ Situasjon i år 2039 med utvidet industripark og uten adkomst i Skumsjøvegen.  
➢ Situasjon i år 2039 med utvidet industripark og ny adkomst i Skumsjøvegen.  
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Figur 42 – Støykart – beregnet fremskredet støy for 2039 for hhv. 0-alt, og uten og med adkomst fra 
Skumsjøvegen (Kilde: Sweco)  

Følgende konklusjoner trekkes:  

Planlagt utbygging uten adkomst i 
Skumsjøvegen gir ingen endring av 
støynivå over 3 dB. Tiltaket utløser 
dermed ingen krav om avbøtende tiltak.  

Med adkomst i Skumsjøvegen ligger 3-4 
boliger (se figur nedenfor hvor de aktuelle 
boliger er markert med blå sirkel) i 
støysonene langs Skumsjøvegen. Boligene 
får økt støynivå, men økningen er mindre 
enn (<) 3 dB. Tiltak med ny avkjøring 
utløser derfor heller ikke behov avbøtende 
tiltak. 

 

Figur 43 – Støykart – endring av støynivå med 
adkomst i Skumsjøvegen. Hus som berøres er 
markert med blå sirkel (Kilde: Sweco) 
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Luft 

Det er foretatt vurdering av lokal luftkvalitet i forbindelse med den planlagte utbygging. 
Vurderingen konkluderer med at en utvidelse mest sannsynlig ikke vil medføre en økning i 
luftforurensning i planområdet. Pga. en generell økning i trafikkmengde fra dagens situasjon og 
frem til 2039 kan en forvente en forverring av luftkvaliteten generelt i området. Utvidelsen av 
Raufoss Industripark med tilhørende nordlig adkomst vil ikke påvirke trafikken i Storgata i slik grad 
at det vil endre luftforurensningssituasjonen i planområdet utover påvirkning fra den generelle 
forventede trafikkveksten.  

Reguleringsbestemmelsene sikrer at det skal gjennomføres ny trafikk-, luft- og støyanalyse 
tilknyttet vegtrafikk når samlet utbygd areal (BYA) overskrider 310 000m2, eller senest innen 
utgangen av 2040. Det skal deretter igangsettes nødvendig revisjon av reguleringsplan ut fra nye 
analyser. Dette da de nåværende analysene tar utgangspunkt i en samlet utbygging opp til dette 
nivået. 

Forurensning 

Iht. RNP’s tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven, og dens vedlegg 23, følges Raufoss 
Industriparks fellesinstrukser og Raufoss Næringsparks instrukser vedrørende oppfølging av 
forurenset grunn og vann i byggeprosjekter. 

Det er altså RNP som står som ansvarlige for all graving i forurenset grunn. Dette innebær bl.a. at 
man skal ha oversikt over alle gravearbeider i industriparken og gjøre produksjonsbedrifter og 
leietaker oppmerksomme på forurensing i grunnen og de rutiner som gjelder.  

Områdene som tidligere er prøvetatt ligger innenfor det som i dag er industriparkens nåværende 
områder. Området som foreslås regulert utenfor disse ser ikke ut å ha blitt prøvetatt i noen særlig 
grad. Store deler av dette området utgjøres i dag av skog og historiske kart viser at det vært 
uberørt skogsmark og jordbruksområder i flere år. Det finnes derfor ikke noen anledning til å 
mistenke noen forurensning i disse i dag skogbevokste områdene.  

Det er gjennom prosjekt historisk forurensing registrert 68 lokaliteter med grunnforurensning. NGI 
har vurdert spredningsfaren i hver lokalitet. Miljømålene anses som oppfylt uten behov for fjerning 
av ytterligere masser. Lokalitetene følges også opp av Prosjekt HF gjennom overvåking av 
grunnvann.  

Kartleggingen som startet i 2016 (Geode Consult) for å måle effektene av den tidligere 
fremstillingen og bruket av eksplosiver i og rundt bygninger som i dag er en del av parken, viser at 
flere bygninger, dog i kun et begrenset omfang/ områder, er eksplosivforurenset. Det ble også, i 
den samme kartleggingen, avdekket at det ble benyttet giftige og kreftfremkallende kjemikalier i 
både produksjon og bruk av eksplosiver. Det er således knyttet risiko til mulig eksplosjons- og 
brannfare, og også til potensiell eksponering for giftige kjemikalier. Miljødirektoratet ga pålegg om 
grunnundersøkelser innenfor et begrenset område i NC-verket. Disse undersøkelsene er i den senere 
tid gjennomført, masser er fjernet og brønner og kummer er rengjort. Det skal også gjøres 
oppmerksom på at eksplosiv-forurensning også kan finnes i jordmasser under byggene og i 
avløpssystemer, hvorpå det bør gjøres miljøtekniske grunnundersøkelser og analyseres for de 
eksplosiver og kjemikalier som man vet har blitt brukt.   

Så lenge RNP forholder seg til de krav som er stilt i de gitte tillatelser og foretar de nødvendige 
undersøkelser og pålegg som er gitt, vil planforslaget ha en positiv konsekvens for planområdet og 
for omgivelsene rundt.   

 

 
3 Pålegg om videre oppfølging av prosjektet ”Opprydding av historisk forurensning”, gitt av Miljødirektoratet den 05.12.2011, 
og med flere suppleringer/ endringer i ettertid. 
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Vedrørende sikkerhet og beredskap, ref. Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) 

Det stilles strenge krav til sikkerhet og håndtering av eksplosive stoffer, som Raufoss Industripark er 
pliktig til å følge, jfr. bestemmelsene og Forskrift om sivil håndtering av eksplosjonsfarlige stoffer 
(eksplosivforskriften). 

Forskriftens § 37 om Krav til plassering av rom, bygning eller innretning og dens punkt 4) 
Sikkerhetsavstander, bestemmer avstander etter en bestemt formel avhengig av nettomengde 
eksplosiver (kg) og klasse.  

DSB-kartet viser de ulike DSB-anlegg og bygninger innenfor parken, hhv. DSB-anlegg tilhørende 
Nammo og industriparken for øvrig. I DSB-kartet er det inntegnet minimumsavstander for risiko- og 
sikkerhetssoner til bl.a. bolighus. Dette er videreført som hensynssone H350 – Brann-/ 
eksplosjonsfare innenfor parkens egen eiendom og som hensynssone H190 – Andre sikringssoner i 
plankartet, jfr. forskriftens § 36 1) Ved søknad om tillatelse til oppbevaring av eksplosiver, skal det 
samtidig legges frem forslag til arealmessige begrensninger i form av hensynssoner.  

Det understrekes at normalt arbeide i forbindelse med jord- og skogbruk kan utføres innenfor 
hensynssonen H190 (utenfor parkens eiendom). 

Som nevnt ligger DSB-anlegg tilknyttet Nammo Raufoss AS innenfor det øvre vestre område (som 
Nammo disponerer). I tillegg har Nammo to DSB-anlegg som er lokalisert i «Tivoli»-området, omtalt 
som det nedre eksplosivområdet. Øvrige DSB-anlegg knyttet til andre virksomheter ligger alle i 
nedre østre del, vest for Hunnselva.  

Risikoen dersom disse ikke flyttes, er at konsekvensen ved evt. hendelser knyttet til farlige stoffer, 
f.eks. eksplosjonsfare eller gasslekkasjer øker. Dette gjelder særskilt Nammos to anlegg i det nedre 
eksplosivområde. Som en følge av at bl.a. «Tivoli»-området kan frigis, planlegger RNP og Nammo på 
sikt å flytte det nedre eksplosivområde opp i det øvre vestre område, lenger unna dagens 
boligbyggelse. 

De øvrige DSB-anlegg (ikke-eksplosiver) utgjør i utgangspunktet ikke den samme risiko som de 
eksplosive anleggene. 

7.2.11. Trafikale vurderinger 
I forbindelse med ATP Raufoss (areal- og transportplan) er det inngått en samarbeidsavtale mellom 
Vestre Toten kommune, Innlandet fylkeskommune, Statens vegvesen, Bane NOR og RNP for å sikre 
at strategiarbeidet videreføres gjennom formaliserte og forpliktene samarbeidsformer. Raufoss skal 
styrkes som by med et bredt og variert tilbud av arbeidsplasser, boliger, handel, kultur, opplevelser 
og offentlig og privat tjenesteyting. Byen skal gjøres enda mer attraktiv for bosatte, næringsliv og 
besøkende. Transportsystemet skal være miljøvennlig, trafikksikkert og legge til rette for at veksten 
i persontransporten skal tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange. 

For å få til målsetningene vil Raufoss Industripark være en viktig bidragsyter og samarbeidspartner. 
Samarbeidet skal bygge opp om løsninger og tiltak i henhold til 3 strategier: 

1. Bruk beina når du kan, ta bilen når du må. Trafikkhierarkiet skal snus. 
2. Raufoss fra 0-100 år. 
3. Raufoss skal vokse fra midten og ut. 

De tre strategiene følges av tiltak som de ulike samarbeidspartene har ansvar for å gjennomføre. 
Blant annet skal RNP bistå i planleggingen av et forsterket kollektivtilbud som er tilpasset ansatte 
og andre som reise til og fra industriparken, samt utveksle løpende erfaringer med de andre store 
industriparkene i Norge. Videre vil Raufoss Industripark inngå samarbeid med andre aktører om 
tiltak som bidrar til å stimulere folk til å få og sykle mer, samt benytte kollektivtransport på 
jobbreisen, i tillegg til et samarbeid om elsykkelordning mellom jernbane/bussterminal og 
industriparken. Det skal også arbeides for å redusere transportbehovet av gods mellom 
industriområdene internt på Raufoss, etableres et lokalt lager- og logistikksenter for å samordne 
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godstrafikk internt i parken, og etablere ny adkomst via Skumsjøvegen for å redusere tungbiltrafikk 
i Raufoss sentrum.  

Tiltakene som skal gjennomføres som en del av oppfølgingen av ATP Raufoss er både på kort og lang 
sikt. Planforslaget legger til rette for realisering av flere av tiltakene, og legger areal- og 
transportplanens målsetninger til grunn i valg av trafikkrelaterte løsninger. 

Antall ansatte forventes i fremtiden å bli på omtrent samme nivå som i dag. Ifølge industriparken er 
en mer sannsynlig utvikling at roboter vil redusere behovet for arbeidskraft, slik at antall ansatte 
per kvadratmeter går ned. Det legges opp til at hovedtyngden av den fremtidige utbygging er i nord. 
Dette vil endre hvor mye trafikk som kommer inn i de forskjellige adkomstene.  

Ved søndre adkomst forventes det ingen vesentlig synlig endring av den årlige døgntrafikken 
sammenliknet med den fremtidige situasjon. Men det er grunn til å tro at «industriparktrafikken» i 
krysset Nysethvegen X Storgata X Østvollvegen i Raufoss sentrum vil bli noe lavere enn i dag under 
forutsetning av at flere på sikt vil gå over til kollektiv, sykkel og gange. Dersom trafikkavvikling i 
krysset blir dårligere i fremtiden enn i dag, vil dette skyldes den generelle trafikkveksten, og ikke 
utvikling av industriparken. 

Ved dagens nordre port vil det bli en generell økning (nesten en dobling dersom man ikke etablerer 
den nye nordre porten fra Skumsjøvegen), men ved etablering av ny adkomst via Skumsjøvegen, er 
det beregnet at dagens nordre adkomst får en begrenset økning, mens den nye nordre vil ta 
hovedtyngden av denne økningen. 

Før det gis avkjøringstillatelse fra ny nordlig adkomst og ut på fv. 2398 Skumsjøvegen, må det 
imidlertid utarbeides detaljreguleringsplan for krysset og aktuell vegstrekning mot fv. 2368 
Gjøvikvegen. Når ny adkomst er etablert vil det sette begrensninger for biltrafikk gjennom søndre 
port. I tillegg vil det utarbeides en plan for konkrete trafikkregulerende tiltak i forbindelse med 
detaljreguleringen av ny nordre adkomst. 

Det alt vesentligste av varetransport vil foregå i de to andre portene i hhv. Grøndalsvegen og 
Skumsjøvegen. Det forventes at en større andel av jobbreisene vil foregå kollektivt, med sykkel og 
gange. Når nye adkomster er etablert vil industriparken kunne innføre strengere restriksjoner på 
bruk av adkomsten via hovedvakta mot sentrum. Dette kan være at hovedvakta flyttes, at 
åpningstidene i sør kan reduseres, at det blir begrenset og behovsprøvd rett til innkjøring kun for 
trafikk til de virksomhetene som har tilhold i søndre område.    

Beregningene uten ny adkomst i Skumsjøvegen viser at belastningsgraden i vakt nord i 
Grøndalsvegen er rett over anbefalt maksverdi. Det vil si at det tidvis vil være noe ustabil 
trafikkavvikling. Tilsvarende gjelder for krysset Nysethvegen X Storgata X Østvollvegen. I krysset 
Skumsjøvegen X Gjøvikvegen X Gamlevegen er det beregnet god trafikkavvikling. 

Ved en eventuell ny adkomst i Skumsjøvegen viser belastningsgraden at i vakt nord i Grøndalsvegen 
ligger man i prinsippet på anbefalt maksverdi. Det vil kanskje tidvis være noe ustabil 
trafikkavvikling, dog noe bedre avvikling enn i beregningen uten adkomst i Skumsjøvegen. I krysset 
Nysethvegen X Storgata X Østvollvegen er det samme beregningsresultat som i beregning uten 
adkomst i Skumsjøvegen. I krysset Skumsjøvegen X Gjøvikvegen X Gamlevegen er det beregnet god 
trafikkavvikling.  

Oppsummert kan man si at for begge scenarioene (uten og med ny adkomst ifra Skumsjøvegen) vil 
det kanskje tidvis bli noe anstrengt trafikkavvikling i vakt nord i Grøndalsvegen og i Nysethvegen. 
Det bemerkes at det i praksis kun er i forbindelse med skiftbytter i parken at dette er merkbart. 
Således er det i praksis ikke forskjell på scenariene, så fremkommeligheten på det offentlige 
vegnettet anses totalt sett til å være god. Med en ny adkomst i Skumsjøvegen viser 
kapasitetsberegningene relativt god trafikkavvikling for alle de tre kryss. 

Nysethvegen planlegges stengt for en lengre periode i 2022 i forbindelse med bygging av ny bru over 
Skoledammen. Samtidig med dette stenges hovedporten til Raufoss Industripark for en 
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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. 

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 kapasitetsberegningen i kryssene på 
offentlig vegnett. 

Vår gjennomgang av forholdene for kollektivtrafikk, gående og syklende viser at dagens 
infrastruktur holder et brukbart nivå. I utgangspunktet vil forholdene for kollektivreisende, gående 
og syklende mer eller mindre bli som i dag, en situasjon som vurderes å være akseptabel.  

For øvrig er det i trafikkrapporten beskrevet tiltak som allerede er gjennomført, bl.a. for å styrke 
trafikksikkerheten og redusere bilbruk, og tiltak som anbefales gjennomført. Trafikkberegningene 
som er utført har lagt til grunn en utbygging på 75 000 m2. Planen gir rom for ytterligere utnyttelse. 
Det bemerkes at det simulerte tallet 75 000, ble lagt til grunn for disse nevnte beregninger. I dialog 
med bl.a. Statens vegvesen etter offentlig ettersyn og for å imøtekomme deres merknader/ 
innsigelse er tallet noe nedjustert (til ca. 65 000). I siste versjon av reguleringsbestemmelsene er 
det satt et maks samlet tak på 310 000 m2 for all fremtidig utbygging hvor da de 65 000 (fram til 
2039) inngår.  

Dersom samlet bebygd areal (BYA) innfor planområdet overstiger 310 000 m2, og senest innen 
utgangen av 2040, stilles det krav om ny trafikk-, luft- og støyanalyse tilknyttet vegtrafikk før 
ytterligere bygging innenfor områdene BI1-BI25 kan tillates. Det skal deretter igangsettes nødvendig 
revisjon av reguleringsplanen ut fra nye analyser. 

Det vil si at analysen som er gjennomført i forbindelse med dette planarbeidet er gyldig så lenge 
samlet bebygd areal er under 310 000 m2 og fram til 2040. Det vil være behov for ny analyse fordi 
de gjeldende beregninger kun har gjort en vurdering fram mot 2039, og ut ifra en økt utbygging på 
65 000 m2 BYA.  

Ved etablering av ny virksomhet stilles det krav om dokumentasjon på forventet mobilitetssituasjon 
og hvordan avbøtende/tilretteleggende tiltak er sikret, jfr. bestemmelse § 2.2.6.  

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

• Ønske reisemiddelfordeling i tråd med kommunens overordnede mål 
• Totalt transportomfang (personreiser til og fra jobb, reiser i arbeid, besøksreiser, 

varelevering, godstransport og renovasjon. 
• 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 vegnett, varetransport og lagringsbehov 
på byggeområdet og eventuelt behov for transport internt i industriparken og til andre deler av 
Raufoss og andre steder.  

Omfanget av dokumentasjon bør tilpasses etableringen. Eksempelvis ved etablering av små 
virksomheter eller intern flytting av virksomheter inne i parken, som ikke skaper ny/ økt transport, 
er det tilstrekkelig med en enkel redegjørelse. 

Parkering 
Industriparken har i dag 820 parkeringsplasser. Disse er fordelt på vakt nord/Grøndalsvegen (220 
stk.), Kortosvegen (380 stk.) og Enggata (220 stk.). Planforslaget legger til rette for rent teoretisk 
for 1170 parkeringsplasser innenfor de områdene som er regulert til parkering. I tillegg åpner planen 
opp for ytterligere parkeringsplasser innenfor kombinasjonsformålene SAA1 og SAA2 ved et evt. 
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behov. Antall parkeringsplasser er imidlertid utregnet med størrelse 18 m2 (personbil), og tar derfor 
ikke høyde for at større deler av parkeringsarealene skal benyttes av trailere, semitrailere, vogntog 
og andre lange kjøretøy, samt manøvreringsareal for disse, herunder også for personbiler. Totalt 
antall parkeringsplasser antas å bli betydelig mindre enn de 1170 som er skissert. 

RNP ønsker å begrense parkering inne i industriparken, men det vil bli tilrettelagt nødvendig antall 
p-plasser innenfor byggeområdene i tilknytning til den aktuelle virksomhet. For å kunne medbringe 
privat bil stilles det krav om innkjøringstillatelse. Kun ansatte med særskilt innkjøringstillatelse, 
funksjonsnedsatte, tjenestebiler og besøkende får adgang med bil. Tillatelser gis av den enkelte 
bedrift, og kriterier er at man skal ha behov for bil i tjenesten og at bedriften har kapasitet med 
tanke på parkeringsplasser. 

Skiftordninger, sambruk av fellesløsninger medfører at parkeringskravet er satt til 70% av kravet i 
kommuneplanen. Bakgrunnen for den strenge praksisen er at hensyn til effektiv flyt av varer og 
produksjon, sikkerhet og HMS veier tungt. Parkeringsplasser er plasskrevende, og i tillegg vil drift og 
vedlikehold gjennom årstidene være fordyrende for bedriften. Denne parkeringsløsningen vil også 
oppfordre til sykkel, gange og bruk av kollektiv som foretrukket fremkomstmiddel. I forlengelse av 
dette legges det opp til flere tiltak som vil styrke og forbedre gang- og sykkelvegnettverket mellom 
Raufoss sentrum og innfartsparkeringene til de nye utbyggingsområdene. 

Behovet for sykkelparkering i Raufoss Industripark skal kartlegges, og det skal utarbeides en 
prioritert liste over nødvendige sykkelparkeringsplasser innen ett år fra når planen trer i kraft. 
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. 

Raufoss Næringspark skal videre i samarbeid med Vestre Toten kommune innen utgangen av 2022 
utrede muligheten for å etablere en bysykkelordning mellom jernbanestasjonen/ bussterminalen, 
rådhuset, Amfi/ Storgata og industriparken.  

7.2.12. Teknisk infrastruktur 

VA/ brannvann/ industrivann 

Det finnes ingen samlet oversikt over tilstanden på eksisterende VA-infrastruktur i parken. I 
området som er planlagt utbygd mot nord, som vist på generalplan, er omfanget av eksisterende 
vann- og avløpsledninger meget begrenset. Etter hva vi har fått opplyst er det ikke kommunalt 
vann- og avløpsledningsnett i området. Det øvre vestre område er tilknyttet en annen kommunal 
streng (enn den som dekker de nedre områder), samt befinner seg i vesentlig høyereliggende 
terreng. Det opplyses også om at Vestre Toten kommune overtok eierskap og ansvar for 
hovedledningsnettet for drikkevann i Raufoss Industripark med virkning fra 01.01.2021. 

Det er totalt fem forsyningspunkter sentralt i planområdet tilkoblet det interne ledningsnettet for å 
hente vann inn til området. Inntaket for industrivannet tas inn fra Hunnselva, lokalisert ved 
Skoledammen. Industriparken har rettigheter til å ta ut vann fra Hunnselva i tråd med avtale fra 
11.07.1898 gjennom Hunnselvens Brugseierforening, jfr. NVEs register over vassdragskonsesjoner 
(Konsesjonsdatabasen – KDB, med ID 1698). Videre distribusjon i parken skjer via nyrehabilitert 
ledningsnett og pumpehus. Det antas at industriparken har en lekkasjeprosent som ligger noe lavere 
enn snittet i norske kommuner (ca. 25-30 %). Reduksjon av lekkasjeprosenten er en felles 
målsetning for industriparken og kommunen. Synlige lekkasjer vil til enhver tid utbedres. Det er 
utarbeidet en ROS-analyse som er fulgt opp med en 5 års plan for vedlikehold/ oppgradering av 
teknisk infrastruktur i Raufoss Industripark. 

Vannforbruket i industriparken har i de senere årene ligget vesentlig under tilgjengelig mengde som 
fremgår av avtalen med kommunen, og det arbeides kontinuerlig med å redusere forbruket av 
drikkevannet for parken.  

Ettersom det ikke finnes noen samlet oversikt over tilstanden på eksisterende VA-infrastruktur i 
parken, er det vanskelig å utelukke en eventuell delaktighet i overbelastning av det offentlige 
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avløpsnettet ved nedbør og snøsmelting. De seneste årene har det i imidlertid blitt gjennomført 
flere tiltak for å unngå feilkoblinger mellom avløp og industrivann fra prosess til sanitært 
spillvannsnett. 

Sanitæravløp transporteres ut av området via avskjærende kommunal spillvannsledning til 
avløpsrenseanlegget på Breiskallen. Rent kjølevann fra prosess føres tilbake til Hunnselva. 
Forurenset prosessvann behandles i Solør Bioenergi AS sitt renseanlegg (tidligere Veolia sitt) eller 
andre godkjente mottak. 

Når det gjelder slokkevann knyttet til brannvannskapasiteten har parken fått utarbeidet en rapport 
om brannvannsforsyningen i planområdet (Norconsult, feb. 2015). Rapporten tar utgangspunkt i at 
kommunen (Vestre Toten) sitt vannledningsnett kan forsyne området med relativt jevne 
trykkforhold, som for øvrig stemmer godt overens med deres KDP for vann og avløp (mars 2015). Her 
opplyses det om at kapasitets-beregninger viser at kapasiteten for de fleste områder på Raufoss er 
tilfredsstillende spesielt for de lavereliggende områdene i parken. De perifere områdene i parken 
har vesentlig lavere kapasitet, grunnet små dimensjoner. Kapasiteten i påkoblingspunktene til 
kommunalt ledningsnett er ikke beregnet i Norconsults rapport, men det legges til grunn av 
kapasiteten er god, da påkobling består av 300mm vannledning omsluttet av kommunalt ringsystem. 

Eksisterende ledningsnett for sanitæravløp virker å være robust nok til å kunne håndtere en 
utvidelse av planområdet mot nord. Dette må imidlertid vurderes nærmere i forbindelse med 
detaljprosjektering i kommende faser. Det antas at vanntrykket kan spille en avgjørende rolle for 
tilstrekkelig vannforsyning og brannvann til høyereliggende områder av industriparken. Det ble 
understreket tidlig i planprosessen at eksisterende drikkevannskapasitet var allerede marginal, 
spesielt i nord. Dette understreket også behovet for å styrke brannvannskapasiteten. Norconsult 
redegjorde i sin utredning både for en fasevis utbygging mot nord mht. brannvannskapasiteten. Det 
ble i 2019 og 2020 gjennomført konkrete tiltak hvor hovedvannledningen gjennom parken ble 
oppgradert. Dette har ført til en stor forbedring av kapasitet og trykk mot nord. 

For øvrig påpekes det at det er egen drikkevannsforsyning fra kommunalt nett til deler av de øvre 
(vestlige) områder i parken. Det påpekes også at det er et eget høydebasseng (mht. 
brannvannskapasiteten) for området rundt rakettmotorfabrikken samt avbøtende tiltak som fjerning 
av vegetasjon mv. 

Det er lagt til grunn at antall personekvivalenter i fremtiden vil være på nivå som i dag, evt. øke 
svakt. Som følge av økt automatisering og produktivitet planlegges det for sanering av de søndre 
delene av planområdet og en utbygging nordover. Avhengig av hva slags industrivirksomhet som 
utbygges må vannbehovet revurderes. Dersom det kun bygges ut nye lager eller kontorbygg vil det 
eksempelvis kun forbrukes vann til sanitære formål. Samtidig er det med dagens utvikling et økt 
fokus på lukkede systemer i forhold til bruk av kjølevann, dermed kan behovet for vann til 
industriell virksomhet forventes å bli redusert i tiden som kommer. Ut fra disse forutsetningene kan 
det antas at fremtidige vannmengder også vil forholde seg omtrent på samme nivå som i dag, evt. 
øke svakt. 

Kapasitet på internt ledningsnett for industrivann er ikke tilstrekkelig kjent. Det bør uansett, i 
forbindelse med detaljprosjektering, foretas beregninger av hele vannledningsnettet for å sikre 
tilfredsstillende trykkforhold og vannforsyning, også med tanke på industrivann.  

Når det gjelder det øvre vestre område vil den fremtidige utbyggingen i dette området skje over et 
langt tidsperspektiv og at trolig de fleste av byggene som planlegges vil være lagerbygg uten VA-
tilknytning. Det er derfor mest hensiktsmessig mht. kapasitetsberegninger for VA-nettet i dette 
område, at dette foreslås ivaretatt gjennom plankravet i bestemmelsene.  

For ytterligere beskrivelser/redegjørelser vises det til vedlegg 11_1. 
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Overvann 

Den største utfordringen i denne planfasen er forventet økning i andel tette flater som følge av 
planlagt utbygging, spesielt i nordlig del. Det vil genereres betydelig mer overvann enn i 
eksisterende situasjon, og dette må håndteres lokalt. 

Nye tomter må håndtere overvannet lokalt som følge av utforming og beliggenhet i terrenget i 
forhold til eksisterende overvannledningsnett. Ved utbygging i nye områder skal overvanns-
håndteringen og flomveier søkes løst med åpne løsninger, og vannveier med årssikker vannføring 
skal opprettholdes med dagens funksjon og kapasitet. I de tilfeller hvor hensynet til fare for utslipp 
til omgivelsene eller HMS-krav, kan bruk av lukkede løsninger, dersom de innehar tilstrekkelig 
funksjon, aksepteres forutsatt at vannet ledes videre til naturlig resipient. 

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.  

For ytterligere beskrivelser/redegjørelser og forslag til løsninger vises det til vedlegg 11_1, jfr. 
vedlegg 17_3. 

Jernbane 

Det er foretatt en grov vurdering av trafikale konsekvenser av å stenge eksisterende 
planoverganger. Vurderingene oppsummeres som følger: 

• Gangkryssingen Solhaug/ Furulybakken kan stenges uten at det får store konsekvenser for 
brukerne av overgangen. 

• En stengning av bare Østvollvegen eller Korterudsvingen vil få liten effekt siden de to 
krysningene ligger så nærme hverandre. Begge bør stenges eller forbli åpne. 

• Stengning av Østvollvegen/ Korterudsvingen og/ eller Løvåsbakken vil gi noen færre 
kryssinger av jernbanen i plan. Ulemper med stengningene er at det blir økt biltrafikk i 
boliggater. Dette gir dårligere sikkerhet i disse gatene, og vil også gi mer støy. Fartshumper 
og fortau er avbøtende tiltak som vil kunne gi bedre trafikksikkerhet. 
 

Det er i trafikkanalysen tatt høyde for at ÅDT kan øke med 1100 som følge av videre utvikling i 
industriparken. Det understrekes at dette vurderes å være en høy prognose, som er brukt for ikke å 
undervurdere negative trafikale konsekvenser. 

Tallet på 1100 ekstra bilturer per døgn, gjelder total trafikk inn og ut av industriparken, inkludert 
parkeringsplassene i tilknytning til parken. Det er flere veivalg mellom industriparken og jernbanen, 
og ikke alle krysningene av jernbanen skjer i plan. «Tunge» reisemål som Gjøvik, Lillehammer, 
Hamar og Oslo nås for eksempel uten at man krysser jernbanen i plan. Dette tilsier at 
trafikkøkningen over planoverganger vil bli svært begrenset, og etter vårt syn burde ikke 
planforslaget utløse behov for tiltak knyttet til jernbanen, eller dens krysninger. 

7.2.13. Energi- og klima 
En tilrettelegging for utvidelse av industriparken innebærer en økt bygningsmasse som vil kreve et 
økt oppvarmingsbehov. Planlagt bebyggelse åpner opp for en kombinasjon av ulike typer 
industribygg, kontorbygg, og andre typer næringsbygg. Noen av industribyggene kan ha større 
energibehov i forhold til produksjon, men ettersom man ikke vet konkret hva slags industri som 
ønsker å etablere seg vil det være vanskelig å kunne anslå energibehovet.  

Ny bebyggelse skal tilrettelegges for forsyning basert på miljøvennlige/ fornybare energikilder (som 
eksempelvis biobrenselanlegg, gjenbruk av spillvarme, solfangeranlegg på tak). Dette må sees i 
sammenheng med kommunenes energi- og klimaplaner. Det skal legges vekt på å finne 
klimavennlige løsninger preget av miljø- og ressurstenkning. 



 

Områderegulering Raufoss Industripark  Side 92 av 118  
 

Det er et langsiktig mål å redusere energiforbruket med 25% innen 10 år korrigert for 
produksjonsvolum og arealer. Referanseåret er 2017. For å oppnå disse mål er det foreslått noen 
konkrete krav. Disse fremgår av utarbeidet Miljøprogram og overordnet miljøoppfølgingsplan (se 
eget vedlegg), ref. kap. 7.2.16.  

Elvia AS (tidligere Eidsiva Nett AS) har en omfattende anleggsmasse på ulike spenningsnivå i 
forbindelse med strømforsyningen innenfor området. Det er viktig at deres interesser ivaretas slik at 
anlegg og tilgangen til disse blir sikret. Dette er viktig for å sikre strømforsyningen til deres kunder 
samt sørge for at feilretting og vedlikehold kan skje uten unødvendige forsinkelser. Det er også 
viktig å vurdere hvordan strømtilførselen til nye byggeområder skal ivaretas. En del kunder i 
industriparken er effektkrevende, og ved etablering av nye effektkrevende kunder er det viktig at 
de involveres tidlig da slike prosesser kan trekke ut i tid både i forberedelser (konsesjon) og 
gjennomføring (bestillingstider og bygging).  

Når det gjelder klimatilpasning er målet at all utvikling av industriparken gjennomføres med tanke 
på mulige klimaendringer. Foreløpig konklusjon er at det ikke er identifisert momenter av særlig 
risiko for innvirkning på klimatilpasning. 

7.2.14. Universell utforming 
Den planlagte bebyggelsen med tilhørende uteområder vil bli oppført iht. gjeldende teknisk 
forskrift, som sikrer at universell utforming er ivaretatt. Det vises for øvrig til 
reguleringsbestemmelsene. 

7.2.15. Barn og unges interesser 
Barn og unge er en gruppe som skal ivaretas spesielt i alt planarbeid, og det er en egen rikspolitisk 
retningslinje for å styrke barn og unges interesser i planlegging, jfr. Rundskriv T-2/08 – Om barn og 
planlegging. Se også til KMD’s Veileder om barn og unge i plan og byggesak (oppdatert senest juni 
2021).  

For denne områdeplanen berøres barn og unge i svært liten grad da området er avstengt og ikke 
tilgjengelig for barn. Dog med unntak for turstien i sydvestre del av planområdet og fremtidig trasé 
i øst.  

Barn og unge ferdes ofte som myke trafikanter, og de påvirkes av trafikk som følger av 
industrivirksomhet. Det er viktig å ivareta god trafikksikkerhet, og ikke legge til rette for økt 
belastning på lokalveger hvor barn ofte ferdes. 

Gjennom regelverk for støy ivaretas også barn og unges rettigheter i forhold til industri- og 
trafikkstøy som de kan komme til å utsettes for. 

7.2.16. Miljøoppfølgingsplan/-program 
Det er utarbeidet et miljøprogram (MP) og en overordnet miljøoppfølgingsplan (MOP), jfr. vedlegg 
14, for industriparken som gjelder som et styrende dokument for Raufoss industripark, og skal danne 
grunnlag for en miljømessig god planlegging og gjennomføring for utviklingen av industriparken, og 
følger i hovedsak Norsk standard NS3466:2009 Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan for ytre miljø 
for bygg- og anleggs- og eiendomsnæringen.  

MP fastsetter overordnede miljømål for tiltaket, miljøkrav fra RNP, samt fastsatte krav iht. lover og 
forskrifter.  

MOP fokuserer på hvordan hensynet til ytre miljø, samt hvordan miljømål og- krav fastsatt i 
miljøprogrammet kan ivaretas i planleggings-, bygge- og anleggsfasen. MOP er et bindende 
dokument for alle som er involvert i tiltaket.  

Krav og retningslinjer som er satt av hensyn til ytre miljø, skal innarbeides i alle kontrakter med 
næringsdrivere (leietakere), entreprenør(er) og leverandør(er) på samme måte som for øvrige krav. 
Oppfølging av ytre miljø skal inngå i samarbeidsorganer (Strategisk og operativt forum) i 
industriparken.  
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Planen skal bidra til å ivareta hensynet til dem som bor og ferdes nær området, samt til natur- og 
miljøvern ellers. Gjennomføring av tiltakene vil redusere ulempene som alltid følger denne typen 
områder, spesielt i utbyggingsfasen.  

Dokumentet er bygget opp etter en tematikk hvor aktuelle miljøtema er behandlet med hensyn til 
følgende hovedelementer: 

Mål og krav:  Skal beskrive prosjektets konkrete delmål og krav for det aktuelle tema.  
Situasjonsbeskrivelse:  En kort beskrivelse av temaets relevans og tiltakets omfang.  
Særlig risiko:  Skal beskrive kort en aktuell problemstilling eller mulig hendelse med særlig 

risiko innenfor det aktuelle tema. Ofte identifisert i en eventuell ROS-
analysen.  

Tiltak:  Skal beskrive forslag til aktuell beredskap og avbøtende tiltak for å unngå 
uhell og negative miljøpåvirkninger.  

Oppfølging:  Skal beskrive forslag til overvåking og kontrollmekanismer for å sikre at tiltak 
og valgte løsninger oppfyller kravene.  

 
MOP følger planforslaget som et eget vedlegg (14_1). 

7.2.17. Risiko- og sårbarhet 
ROS-analysen er utført på områdereguleringsplannivå, jfr. vedlegg 16_1, i tråd med metode i 
samsvar med DSBs veileder Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging – Metode for risiko- og 
sårbarhetsanalyse i planleggingen, april 2017. ROS-analysen har en detaljeringsgrad som 
tilfredsstiller kravene til detaljreguleringsplannivå slik at det kan gå rett på byggesak. 

På dette nivået er ikke tiltaket ferdig prosjektert. Innenfor de rammer som reguleringsplanen setter 
kan det være rom for valg av ulike løsninger. Selv om man gjennom de forutsetningene som er 
spesifisert i analysen har forsøkt å sette klare rammer for risikovurderingen, kan det være detaljer i 
løsningsvalg som man ikke har oversikt over på dette planstadiet, og som kan påvirke risikoen. 
Risikovurderinger må derfor være et løpende tema i den videre prosess.  

Av bedrifter i parken er det kun Nammo og Benteler som kategoriseres som storulykkebedrifter iht. 
storulykkeforskriften. Det knyttes usikkerhet til hvordan storulykker i parken vil påvirke tiltaket. 
Konsekvensen for disse hendelsene er derfor satt som høy med anbefaling om å utføre 
konsekvensberegninger av disse hendelsene i neste fase av prosjektet. Det understrekes at både 
Nammo og Benteler kontinuerlig arbeider med egne risikovurderinger og tiltak for å redusere både 
sannsynlighet og konsekvens ved slike hendelser. 

Spesielt er det to hendelser som må vurderes nærmere i neste fase: 
• Brann og eksplosjon ved den 150 m3 propantanken ved bygning 209 og tilknyttet 

fordamperhus ved bygning 208. Her er det foreslått ny gang- og sykkelvei i området. En ny 
gang- og sykkelvei vil mest sannsynlig føre til at flere personer vil ferdes i dette området, 
således vil risikoen øke som følge av ny gang- og sykkelvei. 

• Spredning av giftig ammoniakkgass ved bygning 232. Ny gang- og sykkelvei er planlagt i 
området. Det er en 1 m sikringssone rundt denne tanken. Ny g/s-vei er planlagt ca. 30 m 
unna og det er et eksisterende lagerbygg mellom tank og g/s-vei. Det er en viss usikkerhet 
om personer som går utenfor denne sikringssonen kan bli skadet ved en eventuell lekkasje. 
Det er også usikkerhet knyttet til utstrekningen ved en eventuell gasslekkasje.  

Risiko knyttet til eventuell fremtidig ny industri i området må vurderes når det er klart hvilken 
industri som skal inn på området. 

Ettersom sikkerhetsrapporten til Nammo er unntatt offentlighet er det knyttet usikkerhet til om 
DSB-anlegg knyttet til driften her kan påvirke tiltaket. Hendelser i det øvre eksplosivområdet 
(Svartåsen) vil trolig kun være relevant for ansatte ved Nammo, og blir håndtert i Nammos egen 
risikoanalyse. Eventuelle uønskede hendelser fra DSB-anlegg i det nedre området (Tivoliområdet) 
må vurderes før evt. tiltak her. 
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Tabellen nedenfor oppsummerer hendelsene og de anbefalte tiltak:  

ID Uønsket hendelse Anbefalt tiltak 
Hendelser som er relevant for hele parken, inkludert naturhendelser 
1 Store nedbørsmengder Utarbeide detaljert plan for overvann i henhold til 

rekkefølgebestemmelsene og i fellesbestemmelsene. 
2 Flom fra Hunnselva Utarbeide detaljert plan for flomsikringstiltak i henhold til 

reguleringsbestemmelsene § 10.3. 
3 Skred (kvikkleire, jord, 

stein, fjell, snø), 
inkludert sekundær-
virkninger 

Sette krav til byggherre om å utføre grunnundersøkelser ved hjelp av 
en geotekniker for å vurdere grunnforhold før utbygging. Dette må 
utføres i før evt. tiltak. Kravet til grunnundersøkelser er nedfelt i 
rekkefølgebestemmelsene § 2.2.3 (I ROS-analysen er det henvist til 
tidligere benevning 4.6.5) 

4 Skog- og lyngbrann Rydde områdene rundt bygg, det vil si fjerne brennbart materiale og 
rydde branngater, for å redusere konsekvensene ved en eventuell 
brann.  

5 Svikt i strømforsyning Ivareta Eidsiva Nett AS (fra juni 2020 Elvia AS) sine interesser, slik at 
tilgangen på strømforsyning til nye byggeområder sikres. Ved 
etablering av nye energikrevende kunder er det viktig at Elvia AS 
involveres tidlig. 

6 Sabotasje-/terrormål Sørge for at brannvesen og politi oppdaterer sine innsatsplaner for 
området. Som oppfølgende tiltak kan næringsområdets drift, sammen 
med relevante bedrifter, politi- og brannvesen, ta initiativ til en 
grundigere analyse av risiko for terrormål knyttet til risikofylt industri i 
industriparken. Terrormål er lovpålagt tema for helhetlig risiko- og 
sårbarhetsanalyse for kommunene og bør vurderes der.  
Etterskrift: Det poengteres at med Nammos tilstedeværelse er mye av 
dette allerede ivaretatt i dag. I tillegg er det 9 industrivernpliktige 
bedrifter i parken som har samarbeidet godt med brannvesenet om 
ROS-arbeidet over flere år. 

7 Dambrudd i 
Skoledammen 

Sørge for at sikkerhet mot dambrudd ivaretas av de som er ansvarlige 
for drift og vedlikehold (av dammen).  

Trafikkhendelser 
8 Trafikkulykke med 

anleggstrafikk 
Følge opp krav i Byggherreforskriften. Anleggstrafikk bør unngås i 
Fabrikkvegen, og heller legges til Rv.4 og Grøndalsvegen. Sjåførene 
bør instrueres om å benytte Grøndalsvegen i anleggsperioden. 

9 Ulykke i av/påkjørsler Ved etablering av nye av-/påkjørsler skal vegnormalene bli fulgt og 
tilstrebes etter Statens Vegvesen sine håndbøker. 

10 Ulykke med 
gående/syklende 

Ved utarbeidelse av ny infrastruktur for gående og syklende i parken 
skal disse ferdselsårer opparbeides med enkel standard med bredde 
som angitt på plankartet. Tiltak for å redusere bruk av motorisert 
transport inne i parken. Det anbefales å foreta en vurdering knyttet til 
behov for evt.  mobilitetsplan for nye bedrifter for å redusere 
bilandelen.  

Storulykke i nordre delområdet 
11-
14 

Trykksatt stoff – brann 
og eksplosjon/ giftig 
gass 

Utføre konsekvensvurderinger av evt. gasslekkasje eller 
brann/eksplosjon for å sikre at gående og syklende som vil benytte den 
foreslåtte g/s-vei som strekker seg forbi bygg 232 og tankene ved bygg 
209 og 306, ikke påvirkes negativt ved en evt. hendelse. 
Det knyttes usikkerhet til hvordan en lekkasje eller brann/ eksplosjon i 
nordre område vil utarte seg, og således i hvilken grad det vil påvirke 
de som ferdes på g/s-veien. Dette bør vurderes før et evt. tiltak.  

Storulykke i østre delområdet 



 

Områderegulering Raufoss Industripark  Side 95 av 118  
 

15-
16 

Trykksatt stoff – brann 
og eksplosjon/ giftig 
gass 

Utføre konsekvensvurderinger av evt. gasslekkasje eller 
brann/eksplosjon for å sikre at gående og syklende som vil benytte den 
foreslåtte g/s-vei som strekker seg gjennom området, ikke påvirkes 
negativt ved en evt. hendelse. 
Det knyttes usikkerhet til hvordan en lekkasje eller brann/ eksplosjon i 
østre område vil utarte seg, og således i hvilken grad det vil påvirke de 
som ferdes på g/s-veien. Dette bør vurderes før et evt. tiltak.  

17 Storbrann i bygning Ha fokus på storbrann i bygninger ved etablering av nye bygg. Det 
understrekes at brannsikkerhet ivaretas ved slik etablering, bl.a. 
gjennom TEK17. 

Risiko fra ny industri 
- Risiko knyttet til ny 

industri 
Vurdere risiko knyttet til eventuell fremtidig ny industri i området når 
det er klart hvilken industri som skal inn på området. 

 

7.2.18. Tillatelser/ konsesjoner 
Nødvendige tillatelser og konsesjoner vil måtte bli søkt og innhentet fra relevante offentlige 
myndigheter (som Miljødirektoratet, Statsforvalteren i Innlandet og Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap – DSB). Dette vil bli ivaretatt av aktørene som evt. ønsker å 
etablere seg i industriparken iht. deres aktivitet og planlagt produksjon. Prosessen med 
utslippstillatelser fra forurensningsmyndighet forutsettes å gå parallelt. Miljødirektoratet og 
Statsforvalteren er konsesjonsgivende myndighet, mens statsforvalterens miljøvernavdeling er 
regional forurensningsmyndighet. 

7.2.19. Økonomiske konsekvenser 
Mulige økonomiske konsekvenser av planforslaget vil være i form av endrede skatteinntekter og 
sosiale utgifter for de berørte kommuner. For hele regionen vil dette ha nær sammenheng med 
situasjonen innenfor det lokale arbeidsmarkedet. 

 
7.3. Vurdering etter Naturmangfoldloven  
I konsekvensutredningen knyttet til tema Naturmangfold er det vurdert hvilke naturverdier som 
forekommer i planområdet og hvordan disse eventuelt påvirkes av tiltaket. Det ble konkludert at 
tiltaket samlet sett har middels negativ konsekvens for naturmangfold. Tiltaket ble derfor også 
vurdert i forhold til naturmangfoldloven §§ 8-12, se under (jfr. også vedlegg 15_1). 

I utredningen mht. vurdering av naturmiljø og naturmangfoldloven er det foreslått tiltak for å 
avbøte negative konsekvenser. Disse tiltakene er tatt med i miljøoppfølgingsplanen og er forankret i 
planbestemmelsene.  

NML § 8. (kunnskapsgrunnlaget)  

Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på 
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, 
samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens 
karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.  

Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer gjennom 
bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og 
vern av naturmangfoldet.  

 
For veiledning; se veileder T-1514 (s. 22-30) 
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Vurdering: 
Dagens kunnskap om planområdet er basert på opplysninger i Naturbase og Artskart supplert med en 
befaring av planområdets del som omfattes av generalplan, i oktober 2015. Befaringen er sent på året, 
men gir likevel en indikasjon på forholdene. Noen av opplysninger i nasjonale baser er gamle, men det 
vurderes at de i stor grad fortsatt gjelder. 

Den største delen av planområdet blir imidlertid ikke berørt og mer kunnskap om denne delen anses 
derfor ikke å være nødvendig. Delområdet nord for dagens industripark som planlegges utbygd, blir i 
stor grad berørt. Dette området er befart og består av nokså triviell natur med ensaldrende 
granbestand i nordre del, ungskog i søndre del. Våtmarksområdene langs Hunnselva har større verdi, 
men antas ikke å bli berørt. Her er det gjort registreringer av sårbare arter tidligere samt av naturtype 
med stor verdi. Samlet sett vurderes kunnskapen om området tilstrekkelig til at det kan gjøres en 
vurdering av virkninger på naturmiljøet. 

 

§ 9. (føre-var-prinsippet)  

Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den 
kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. 
Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på 
kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.  
 
For veiledning; se veileder T-1514 (s. 31-33) 

 
Vurdering: 
Det kan knyttes noe usikkerhet i forhold til en eventuell forverring av Hunnselvas vannkvalitet som 
følge av tiltaket. En nærmere vurdering er nødvendig når det foreligger mer opplysninger om behov, 
omfang og type vannuttak og utslipp. 

Øvrig kunnskap om planområdet vurderes som tilfredsstillende for å fatte en beslutning.  

 

§ 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning)  

Vurderingen av samlet belastning skal gjøres ut fra kunnskap om påvirkninger fra tidligere inngrep i 
det aktuelle området, konsekvenser av det omsøkte tiltaket, samt konsekvenser av mulige framtidige 
tiltak. Dersom det er nødvendig, skal ikke vurderingen av mulige framtidige tiltak begrenses til egen 
sektor. 
 
For veiledning; se veileder T-1514 (s. 34-41) 
 
Vurdering: 
Samlet belastning for Hunnselva og elvemusling vurderes å være begrenset. Både sør og nord for 
planområdet foregår det planarbeid langs elva, deriblant Damstedet næringspark og Damstedet sør på 
Gjøvik og Prøven industriområde på Raufoss. Men bestemmelsene som foreligger, forhindrer negative 
påvirkninger av elva, blant annet ved å opprettholde en flere titalls meter bredt vegetasjonsbelte langs 
elvekanten. I tillegg har industriens påvirkning på vassdraget Hunnselva med stor sannsynlighet blitt 
redusert med årene. På 70-tallet var elva, ifølge Ola Hegge, helt fisketom, men fisken er nå kommet 
tilbake. Næringstilførsel fra avløp og til dels jordbruk er dagens viktigste utfordring for elvemuslingen. 
Tiltak mot disse er/ blir satt i gang og det forventes en forbedring av vannkvalitet og livsforhold for 
elvemusling. 

For rosenfink (VU) som er registrert i området, vil det fortsatt være leveområder tilgjengelig etter en 
utbygging, men belastningen på økosystemene vil øke noe som følge av nedbygging i buffersoner. Søk i 
Artskart viser at arten har mange registreringer i Oppland og den samlede belastningen som følge av 
tiltaket på denne arten vurderes som liten. 
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§ 11. (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)  

Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som 
tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.  
 
For veiledning; se veileder T-1514 (s. 42) 
 
Vurdering: 
Avbøtende tiltak samt teknikker og metoder det henvises til i vurdering under § 12 nedenfor må følges 
opp i miljøoppfølgingsplanen (MOP). 

For øvrig har kommunene ansvar for å gjøre vurderinger etter § 11. 

 

§ 12. (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)  

For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder 
og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig 
bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater.  
 
For veiledning; se veileder T-1514 (s. 43-46) 
 
Vurdering: 
Ved utbygging av nye og utvidelse av dagens industrivirksomheter skal det anvendes de beste 
miljøforsvarlige teknikkene og driftsmetodene som er tilgjengelige. Det er vesentlig å forhindre økt 
belastning på Hunnselvas vannkvalitet og hydrologisk regime. 

Kommunens skjema for utfylling av vurderinger etter nml følger også som eget vedlegg. 

 

7.4. Avbøtende tiltak  
I de tilfeller hvor planforslaget kan få negative konsekvenser, foreslås følgende avbøtende tiltak. 
Paragrafer i parentes henviser til hvor i reguleringsbestemmelsene dette er ivaretatt.  

Landskapsbilde:  
• Planting i vegetasjonsfeltene (delområde 2) for å sikre visuell, grønn skjerming som 

begrenser fjernvirkningen. (§ 6.4)  
• Utarbeide og gjennomføre en overordnet mer strukturert utforming av restområder mellom 

bygninger, parkeringsarealer og veier. Dette kan gjøres ved hjelp av parkmessig 
opparbeiding av deler av dagens asfaltflater, etablering av plantebed og trerekker. (§§ 2.4, 
5.3 og 6) 

Naturmangfold: 
• Dersom viltkorridor skal opprettholdes som i dag, må en redusere utbygging mot nord. 

Ettersom det er planlagt utbygging, må parken flytte dagens gjerde rundt parken slik at 
dette samsvarer med avgrensningen for de nye utbyggingsområder. (§ 6.1 og 7) 

Kulturminner/ -miljø: 
• Flere av byggene som blir regulert med hensynssone bevaring kulturmiljø (H570) er utvidet 

med påbygg/ tilbygg i ettertid. Når man ser for seg en form for et vern eller en hensynssone 
er det byggenes lesbarhet og egenverdi innad i kulturmiljøet som må vektlegges. Det vil si 
at senere påbygg/ tilbygg mener man ikke nødvendigvis skal gis noe vern. Det er av sentral 
betydning at det gis tillatelse til å gjøre de nødvendige innvendige tiltak uten at det går på 
bekostning av byggets eksteriør. Dette bør vurderes i samråd/ dialog med rette 
kulturvernmyndighet, og gjennom en kulturhistorisk/ antikvarisk dokumentasjon til 
eventuelle byggesaker. Før virksomheten endres eller opphører skal det utarbeides en plan 
for gjennomføring av dokumentasjon, herunder at gjennomføringen skjer etter bestemte 
metoder. (§§ 10.8 og 11.4 (#4))   
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Geotekniske forhold: 
• Supplerende grunnundersøkelser. (§§ 2.2.3 og 10.6) 

Flom og vassdrag: 
• Det henvises til kap. 7.3.9. (§§ 2.13, 10.3 og 11.1) 

Trafikk og parkering: 
• Parkeringsplasser: Antall parkeringsplasser er det viktigste elementet som styrer bilbruken. 

Det legges til grunn en restriktiv parkeringsnorm. Parkeringsplassene skal brukes bevisst, slik 
at de som har størst behov prioriteres. Nye parkeringsplasser foreslås hovedsakelig 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 kombineres med økt 
frekvens inne i parken, vil bussen få noe bedre konkurransekraft mot bilen, noe som kan 
medføre at enkelte velger å ta buss hele vegen hjemmefra. (§§ 2.2.2, 2.2.8, 2.3.2, 2.3.3, 
2.4, 2.11, 4.1, 4.2, 5.4, 9.1). 

• Sykkelparkering: Det skal etableres parkeringsplasser for sykkel og el-sykkel inne på 
industriparkens område, så nær den enkelte arbeidsplass som mulig. Parkeringsplassene bør 
være under tak og med mulighet for lading, og det bør tilrettelegges for garderober 
(klesskift/ dusj) til bruk for de som sykler (§§ 2.4 og 2.11) 

• Infrastruktur: Det etableres fortau eller gang- og sykkelveg langs de viktigste nye 
internvegene i industriparken. Sentralt i dette er ny internveg nord/syd (§§ 2.3.2 og 5.2). 

• Mobilitetsplan: Det stilles krav til at nye bedrifter må dokumentere forventet 
mobilitetssituasjon (§ 2.2.6). 

• Godstransport: Det arbeides med etablering av et lokalt lager- og logistikksenter for å 
samordne godstrafikk intern i parken. Etablering av ny adkomst via Skumsjøvegen vil på sikt 
bidra til redusert tungbiltrafikk i Raufoss sentrum. 

• Infrastruktur: I anleggsperioden skal sjåførene instrueres til å bruke dagens nordre adkomst. 
Dette tiltaket vil kunne bidra til å redusere tungbiltrafikken i Raufoss sentrum. 

• Kollektivtilbud:  
o Det bør være et potensial for å øke bruken av kollektive løsninger i form av buss, 

spesielt mellom Raufoss og Gjøvik, men dette fordrer et samarbeid mellom flere 
aktører for å tilpasse rutetilbudet slik at dette blir et mer attraktivt alternativ.  

o RNP vil bistå i planleggingen av generelt forsterket kollektivtilbud slik at dette vil 
være tilpasset ansatte og andre som reiser til og fra industriparken.  

o Industriparken utveksler løpende erfaringer med de andre store industriparkene i 
Norge og følger bla. nøye med på hvilke erfaringer man gjør seg på Kongsberg, hvor 
de gjennomfører et prosjekt for å teste ut 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, Statens vegvesen, 
Innlandet fylkeskommune og Bane NOR. RNP vil gjennom deres deltakelse bidra til økt 
kunnskap, og dette vil kunne føre til andre vurderinger av behov for tiltak. 

• Elsykkel-ordning: Samarbeid med kommunen om elsykkelordning mellom jernbane/ 
bussterminal og industriparken. Raufoss Industripark ønsker å inngå samarbeid med andre 
aktører om tiltak som bidrar til å stimulere folk til å gå og sykle mer, samt benytte 
kollektivtransport på jobbreisen. Konkrete eksempler på dette kan være å inngå et 
samarbeid mellom Vestre Toten kommune, Vy Gjøvikbanen, AMFI og industriparken om en 
bysykkelordning, gjerne en kombinasjon av vanlige og elektriske sykler.    

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

utgangspunkt i fagnotat for VA, jfr. Vedlegg 11_1 (§§ 2.2.4 og 2.16). 
• Utarbeide detaljert plan for overvannshåndtering iht. gjeldene lover og regelverk samt 

føringer gitt i §§ 2.2.4 og 2.16. 
ROS-analyse: 

• Det skal dokumenteres om sikkerhetssone for gasstanker innenfor område BI15 ikke kommer 
i konflikt med gang- og sykkelvegen (§ 2.2.7).  
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8. VURDERING AV INNKOMNE MERKNADER  
8.1. Varsel om oppstart og høring knyttet til planprogram 
I forbindelse med varslingen og høring av planprogrammet kom det inn totalt 12 innspill/ 
merknader. Se for øvrig vedlegg 24. 

Nedenfor følger et kortfattet resymé av hvert enkelt innkomne merknad/ innspill samt 
forslagsstillers kommentarer til disse.  Det er også tatt med et par innspill som kom inn før formell 
varsling av oppstart. Resymeet nedenfor er det samme som er inntatt i det fastsatte 
planprogrammet, men vi har valgt å gjengi det her. Merknadene er redigert i følgende rekkefølge:  

 Offentlige instanser  
 Private/ grunneiere  

 
Det har ikke innkommet innspill/ merknader fra noen lag, foreninger, organisasjoner eller 
næringsliv. Kort oppsummering av merknadene (sortert for dato, eldst først): 

Offentlige instanser 

Nr.  Uttalelse fra  Dato  

1 Vestre Toten kommune, Brannvernavdelingen 26.02.15 
2/3 Oppland Fylkeskommune, Kulturarvenheten 16.04.15 og 04.08.15  
4  Eidsiva Nett  20.06.15 
5 Forsvarsbygg 10.08.15 
6 Jernbaneverket (JBV) 18.08.15 
7 NVE 18.08.15 
8 Statens vegvesen RØ 20.08.15 
9 Oppland Fylkeskommune, Regionalenheten 21.08.15 
10 Fylkesmannen i Oppland 24.08.15 

 

Private og grunneiere 

Nr.  Uttalelse fra  Dato  

11 Torill Sogn Haug, gnr./bnr. 9/12 m.fl. 02.07.15  
12 Anne-Grete Hagen, gnr./bnr. 185/2 05.08.15 

 

For å se merknadene i sin helhet henvises det til eget vedlegg hvor alle originaler av brev og e-
poster er gjengitt i sin helhet (én pdf-fil). Innkomne merknader er enten:  

 tatt til følge, dvs. at den har ført til endringer i planprogrammet eller omtaler forhold som 
vil beskrives nærmere i planbeskrivelsen til reguleringsplanarbeidet.   

 tatt til orientering, dvs. at det er vurdert slik at den er ivaretatt i høringsutgaven av 
planprogrammet eller er av mer opplysende karakter. 

 

Offentlige instanser 

Nr. 1  Vestre Toten kommune, 
Brannvernavd 

26.02.15  Raufoss Næringspark ANS (RNP) 

 Skisseprosjekt for ny brannstasjon pågår. 
 Hensyn til brann- og ulykkesberedskapen/ 

industrivernet må ivaretas i ROS-analysen, og 
det må unngås at beredskapen kan bli satt ut 
av drift ved en ulykke.  

Tatt til orientering. 

Omtalte temaer sikres i ROS-analysen, og er tatt 
hensyn til i planarbeidet.  
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 Ivareta sikkerheten rundt håndtering av farlige 
og eksplosive stoffer. ROS-analysen må fange 
opp håndtering av farlige stoffer generelt.  

 Tilgang til slukkevann må være inkludert i 
konsekvensutredningen.  

 

Nr. 
2/3  

Oppland Fylkeskommune, 
Kulturarvenheten 

16.04.15/ 
04.08.15  

 Raufoss Næringspark ANS (RNP) 

 Fylkeskommunen vil gjennomføre en befaring 
innen 01.10.15 før de uttaler seg om 
utredelsesplikten. 

 Områdets industriminner bør kartlegges og 
vurderes for verneverdi under planarbeidet. 
Kulturminner/ bygninger som har verneverdi 
bør reguleres til hensynssone C, med 
tilhørende bestemmelser, jfr. pbl § 11-8 
bokstav c.  

Tatt til følge.  

Forholdene er fulgt opp i planarbeidet.  

Konsekvensutredningen har kartlagt hvordan eldre- og 
kulturminnefaglig interessante bebyggelser og 
strukturer berøres. Aktuelle bygninger med 
verneverdi er tatt med i reguleringsplanen og vernes 
med hensynssone og tilhørende bestemmelser. 
Forslagsstiller/ konsulent har hatt en dialog med 
fylkeskommunens kulturarvavdeling samt 
Riksantikvaren i planarbeidet.  

 

Nr. 4  Eidsiva Nett (EN) 30.06.15  Raufoss Næringspark ANS (RNP) 

 Det må sikres tilgang til strømanlegget etter at 
reguleringsplanen er vedtatt.  

 Strømtilførsel for nye byggeområder må 
ivaretas. Ved etablering av nye effekt-
krevende kunder i parken må Eidsiva 
kontaktes.  

Tatt til følge.  

Forholdene er fulgt opp i planarbeidet. 

Faresone for høyspent er lagt inn på plankartet med 
tilhørende bestemmelser, og omtales i 
planbeskrivelsen. Forslagsstiller vil involvere EN ved 
behov for økt effekt i parken.  

 

Nr. 5  Forsvarsbygg 10.08.15  Raufoss Næringspark ANS (RNP) 

Planen vil ikke ha konsekvenser for Forsvarets 
eiendom, virksomhet eller arealbruks-interesser, 
og har ingen merknader. 

Tatt til orientering.  

 

Nr. 6  Jernbaneverket (JBV) 18.08.15  Raufoss Næringspark ANS (RNP) 

 Sikkerheten for det nasjonale banenettet, selv 
om planområdet ligger utenfor 30m- sonen fra 
nærmeste spormidt. 

 Aktuelle planoverganger må vurderes i 
planarbeidet, selv om disse ligger utenfor det 
varslede planområdet.  

 I konsekvensutredningen må sikkerheten ved 
krysning til jernbane bli belyst i en 
trafikkanalyse.  

 Det anbefales at planområdet vurderes 
utvidet, dersom tiltak langs jernbanen må 
gjennomføres som følge av varslet utvikling/ 
områdereguleringen.  

 Krysningspunkter på Gjøvikbanen bør vurderes 
i planarbeidet.  

 Planovergang ved Korterudsvingen og 
Østvollvegen bør vurderes sanert uten større 
tiltak/ kostnad for planfremmer/ tiltakshaver, 
dersom trafikken ledes nordover via Knut 

Tatt til følge (delvis).  

Sikkerheten omkring krysninger over jernbanen er 
utredet i konsekvensanalysen og i ROS-analysen. 
Analysen er brukt i planarbeidet. Det er foreløpig 
ikke aktuelt å utvide planområdet. Forslagstiller har 
hatt dialog med Jernbaneverket (nå Bane NOR) i 
planarbeidet.  
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Hamsuns veg (øst for jernbanen) og frem til 
Øverbyvegen, hvor det allerede er etablert en 
tilfredsstillende planfri kryssing. 

 JBV påpeker at det ikke er tillatt med nye 
planoverganger. Utvidet bruk av eksisterende 
planoverganger er svært konfliktfylt. All 
utvidet trafikk skal vurderes i forhold til 
sikkerhet.  

 JBV arbeider med å sanere flest mulig 
planoverganger. Alternativt erstattes 
overganger av planfri krysninger (bru eller 
kulvert).  

 JBV bør tas med i planprosessen før planen 
legges ut til offentlig ettersyn.  

 

Nr. 7  NVE 18.08.15  Raufoss Næringspark ANS (RNP) 

 Overvannsproblematikk må knyttes opp mot 
flom og avklaringer på kapasitet.  

 Det bør vurderes fordrøyning av overvann som 
skal hindre fare for flom i vassdrag. 
Vurderinger og dokumentasjon må fremgå av 
planen.  

 Planen må ta høyde for 200-års flom + klima-
påslag/ sikkerhetsmargin. 

 Vassdragsinngrep bør unngås i størst mulig 
grad.  

 Tiltak må dokumenteres tilstrekkelig i planen 
slik at det kan vurderes iht. vassdragslovens 
bestemmelser.  

 Ved negative vassdragstekniske konsekvenser 
eller økt flomfare må avbøtende tiltak 
påregnes, alternativt at planen ikke kan 
gjennomføres.  

Tatt til orientering.  

Forholdene er fulgt opp i planarbeidet. 
Konsekvensutredningen har kartlagt vassdraget og 
tiltakets påvirkning på overvannshåndtering.  

Flomsone er lagt inn på plankartet, med tilhørende 
bestemmelser, samt omtales i planbeskrivelsen.  

 

Nr. 8 Statens vegvesen 20.08.15  Raufoss Næringspark ANS (RNP) 

 Statens vegvesen mener at planområdet bør 
utvides for hele strekningen på fv. 148 
Skumsjøvegen.  

 Statens vegvesen kan kreve rekkefølge-
bestemmelse for utbedring av fv 148 inkl. nytt 
kryss, dersom vegen blir aktuell som ny 
adkomst.  

 Statens vegvesen kan også kreve rekke-
følgebestemmelser for tiltak på fv. 100 
Gjøvikvegen sørover til Grøndalsvegen.  

 Det må gjennomføres en støyfaglig utredning 
knyttet til mulig økning av trafikk på fv. 110 
og fv. 148.  

 Trafikkanalyse i ROS-analysen må vise dagens 
trafikk med fordeling av ulike trafikantgrupper 
og vise tiltenkt fremtidig mengde og fordeling. 
Analysen må se på arbeidsreiser med bil og 
godstransport, samt omhandle gange, sykkel, 
kollektivtransport, trafikksikkerhet og ikke 
minst parkering.  

 Statens vegvesen mener at det meste av 
biltrafikken fra parken bør flyttes til nordre 
port og/ eller en ny adkomst fra Skumsjøvegen 
for å ivareta og forbedre situasjonen i Raufoss 
sentrum for gående og syklende. Vegvesenet 
vil om mulig gjennomføre ny skilting fra rv. 4 

Delvis tatt til følge, for øvrig tatt til orientering.  

Det er vurdert at det ikke er aktuelt å utvide 
planområdet.  Forslagstiller har hatt dialog med 
Statens vegvesen i planarbeidet.  

Det er utført en trafikkanalyse i tilknytning til 
konsekvensanalysen og ROS-analysen for eksisterende 
situasjon og fremtidig situasjon. Trafikkanalysen har 
belyst både motorisert trafikk samt gående og 
syklende. Trafikkanalysen omfatter et større område 
enn planområdet for å kunne se påvirkningen i 
nærområdet. Analysen er brukt i planarbeidet.  

Når det gjelder skilting slik SVV beskriver, så ønsker 
RNP å understreke at tungtransporten er noe mer 
sammensatt da tungtransporten også gjelder Prøven 
industriområde. Transport til dette feltet har motsatt 
kjøremønster i forhold til Raufoss industripark sitt. 
Utfordringen blir å få til skilting slik at all 
tungtransport kjører lengst mulig på rv. 4 til den 
rette avkjøring slik at denne trafikk ikke skjer 
gjennom sentrum.    
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(søndre avkjøring) som henviser til nordre 
avkjøring til Grøndalsvegen og nordre port.  

 Planarbeidet må legge til rette for endringer i 
reisemiddelvalget, primært for ansatte.  

 Det oppfordres til en reisevaneunder-søkelse 
blant dagens ansatte, og utarbeidelse av en 
mobilitetsplan som viser ansattes ferdsel 
mellom bolig og arbeidssted.  

 Det oppfordres til at det planlegges for at 
flere kan benytte kollektivtransport eller 
sykkel og gange. Trafikksikkerhet og 
tilrettelegging for myke trafikanter må 
vektlegges. 

 Statens vegvesen mener at planarbeidet bør ta 
stilling til om sidesporet ved 
«Rådhuskvartalet» skal opprettholdes, selv om 
sporet ligger utenfor planområdet.  

For øvrig er flere av de forhold som SVV tar opp, 
vurdert og omtalt i planbeskrivelsen.  

 

Nr. 9  Oppland Fylkeskommune, 
Regionalenheten 

21.08.15  Raufoss Næringspark ANS (RNP) 

 Planforslaget bør tilrettelegge for økt bruk av 
kollektivtrafikk til arbeidsplassene, og 
Opplandstrafikk bør involveres i planprosessen 
for å finne gode løsninger.  

 Forslagsstiller bør oversende 
reguleringsplanforslaget med SOSI- og PDF-
filer til kartverket, slik at planen utarbeides i 
tråd med produktspesifikasjonen for 
arealplaner.  

Tatt til orientering.  

I forbindelse med konsekvensutredningen er det 
utført en trafikkanalyse som belyser både motorisert 
trafikk, herunder kollektivtrafikken, samt gående og 
syklende Planen hensyntar de ulike trafikant-grupper 
sett i forhold til industriparkens behov.    

Reguleringsplanen er utformet iht. plan- og 
bygningslovens bestemmelser, mht. krav om ROS-
analyse, støy og naturmangfold, samt utformingen av 
plankart etter generelle krav i produktspesifikasjon.  

 

Nr. 
10  

Fylkesmannen i Oppland 24.08.15  Raufoss Næringspark ANS (RNP) 

 Fylkesmannen ber om at det stilles 
rekkefølgekrav i planen for utviklingen av 
parken over tid.  

 Planområdet ligger innenfor forvaltningsplan 
for vannområde Glomma 

 Ta hensyn til reetablering av elvemusling i 
vassdrag 

 Sammenstille alle utslippstillatelser i 
vassdraget gitt av Fylkesmannen og 
Miljødirektoratet 

 Kantvegetasjon langs vassdrag bør fastsettes i 
områdeplanen 

 Vurdere om utslippene i vassdraget har 
negative konsekvenser ved lav vannføring i 
vassdraget  

 Jordvern/ landbruk bør være tema for 
konsekvensutredningen.  

 Planbeskrivelsen bør vise arealregnskap som 
viser omdisponeringen av dyrka og dyrkbart 
areal.  

 Kartlegging av naturmangfold. Graden av 
kartlegging avhenger av rekkefølgekrav for 
fremtidig utbygging og beslag av arealet. 

 Fremtidig utvikling innenfor planområdet bør 
gi minst mulig transportbehov og tilrettelegge 
for gode alternative transportmidler.  

Tatt til følge.  

Reguleringen er utformet med 
rekkefølgebestemmelser med krav om 
detaljregulering for enkelte områder som vil vise 
videre utvikling av området.  

Flomsone er lagt inn på plankartet med tilhørende 
bestemmelser, samt omtales i planbeskrivelsen. I 
konsekvensutredningen er det gjort en vurdering i 
forhold til totalt omfang av utslippstillatelser og det 
er belyst hvilken betydning det har for vassdraget. 
Dette danner grunnlag for vurderingen som er gjort 
mht. kapasiteten og vannkvaliteten for vassdraget. 
Utredningen ser også på perioder med lav vassføring.   

Det er ikke gjort endringer mht. å omregulere eller 
endre dagens drift av LNF-områdene innenfor 
planområdet.  

I konsekvensutredningen har det blitt gjort 
kartlegging og vurdering av naturmangfoldet innenfor 
planområdet.  
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 Det bør vektlegges god arealutnytting og 
konsentrer bygningsmassen.  

 Fylkesmannen oppfordrer til mest mulig 
effektiv arealbruk, både til parkering og 
bygningsmasse. 

 Fylkesmannen oppfordrer til fordrøyning og 
lokal infiltrasjon av overvann som en del av 
grøntstrukturen.  

 Fylkesmannen forutsetter at planarbeidet 
avklarer innholdet i miljøoppfølgings-
programmet og at det innarbeides i 
planbestemmelsene. 

 Fylkesmannen ønsker at planforslaget som 
sendes på høring sendes som SOSI- og PDF-filer 
til Statens kartverk.  

Det er utført en trafikkanalyse som belyser både 
motorisert trafikk samt gående og syklende i 
forbindelse med konsekvensutredning.  

Løsninger for overvannshåndtering vil prosjekteres i 
byggeplanfasen. Det er formulert en egen 
planbestemmelse mht. overvannshåndtering.  

Det er utarbeidet et miljøprogram og en overordnet 
miljøoppfølgingsplan.  

Reguleringsplanen er utformet iht. plan- og 
bygningslovens bestemmelser, med hensyn til krav 
om ROS-analyse, støy og naturmangfold, samt 
utformet plankart etter generelle krav om 
produktspesifikasjon.  

 

Private og grunneiere 

Nr. 
11  

Torill Sogn Haug, gnr./bnr. 
9/12 m.fl. 

02.07.15  Raufoss Næringspark ANS (RNP) 

Hjemmelshaver for eiendommene 9/14, 912, 
10/02 og 9/76. Eiendommene ligger nær 
planområdet, og er i dag regulert til LNF. 
Hjemmelshaver tilbyr at eiendommene kan tas 
med i områdereguleringen. 

Tatt til orientering.  

Det er foreløpig ikke aktuelt å utvide planområdet, 
dersom ikke kommunen mener at eiendommene bør 
tas med i planen.  

 

Nr. 
12 

Anne-Grete Hagen, 
gnr./bnr. 185/2 

05.08.15  Raufoss Næringspark ANS (RNP) 

Hjemmelshaver er usikker på hva den stiplede 
linje over deres eiendom innebærer i forhold til 
eksisterende sikkerhetssone. Ønsker ikke å inngå 
andre avtaler med forslagsstiller utover dette. Eier 
utnytter tomten til skogbruk, og har behov for å 
kunne fortsette driften. Savner et infomøte før 
planprogrammet kom i posten, samt at høringen 
ble sendt rett før sommerferien. Ber om mer 
informasjon videre i prosessen.  

Tatt til orientering.  

Planområdets utstrekning henger sammen med de 
eksisterende sikkerhetssoner som hjemmelshaver 
nevner. Avgrensningen er for øvrig også satt på 
bakgrunn av gjeldende kommuneplanens avgrensning.  

Det planlegges i utgangspunktet ingen tiltak på 
hjemmelshavers eiendom utover regulering av 
sikkerhetssonene (H190 Andre sikringssoner). Det er i 
tillegg foreslått og regulert til LNF (Landbruk, Natur, 
Friluftsliv) og trase for grønnstruktur turvei (GT). 
Turveien går fra eiendommens sydvestre hjørne til 
nordvestre hjørne. Det er tenkt at planforslaget 
medfører at dagens drift av eiendommen kan 
fortsette. Det er ikke tenkt å begrense bruken i 
forhold til dagens drift.  

Forslagstiller beklager at det ikke har vært 
informasjonsmøte i forbindelse med 
planprogrammet/ varsel om oppstart. I arbeidet med 
reguleringsplanen vil planen legges ut for offentlig 
høring. Det er planlagt et informasjonsmøte i 
forbindelse med offentlig ettersyn.   
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Det kom senere henvendelser/ innspill fra to naboer/ gjenboere:  

 Arve N. Nordsveen, gnr./bnr. 44/6 (14.03.2016) – Gjøvik kommune 
 Asbjørn Iversen, gnr./bnr. 10/173 (20.04.2016) – Vestre Toten kommune 

 

 Arve N. Nordsveen, 
gnr./bnr. 44/6 

14.03.16  Raufoss Næringspark ANS (RNP) 

Nordsveen har i sitt brev gitt uttrykk for at han er 
negativ til parkens planlagte utvidelser. Han viser 
til kommunens «alltide» favorisering av parken på 
bekostning av enkeltgrunneiere, og viser til 
historikk.  

Han gir videre utrykk for at parken nå vil legge 
beslag på ytterligere arealer, utover de store 
arealer de allerede disponerer, og mener at det 
ikke kan være nødvendig, all den tid de har store 
arealer allerede.   

Kommunen besvarte Nordsveens brev 03.05.16. Begge 
brevene vedlegges. 

 

 Asbjørn Iversen, gnr./bnr. 
10/173 

20.04.16  Raufoss Næringspark ANS (RNP) 

Ønsker justering av grensen mellom byggeområde 
og "parkbelte". På grensen mellom parken og deres 
tomt 10/173. Det vedlegges skisse som viser 
ønsket utvidelse. Den tar utgangspunkt i syd-
grensen, og vest-grensen til Napstadvegen 27, 
10/112. Han er innforstått med at han må erverve 
de 254 m2 i en annen prosess, men han tror det 
bør være regulert først. 

Tillegg: Han ønsker noen ord i bestemmelsene om 
skjøtsel av "parkbelte i industriområde". For vår 
del har vi parkbelte syd, øst og vest for oss, og det 
er trær som er ganske høye, og som skaper tildels 
mye skygge på vår uteplass, Hva gjelder, og hva 
kan man gjøre for å ivareta våre lys- og siktforhold 
for fremtiden? 

Tatt til orientering.  

Parken er opptatt av at det sikres tilstrekkelig 
«buffer» mot eksisterende bebyggelse som har parken 
som nabo. Således ønsker ikke parken denne ønskede 
utvidelse.  

Ordlyd om vegetasjonsskjerm fremgår av 
reguleringsbestemmelsene.  

Korrespondanse og skisse vedlegges. 
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8.2. Høring og offentlig ettersyn 
I forbindelse med høring og offentlig ettersyn har det kommet inn totalt 10 merknader til 
planforslaget. Av disse ble det fremmet innsigelse fra tre offentlige instanser.  

Nedenfor følger et kortfattet resymé av hver enkelt merknad samt forslagsstillers kommentarer til 
disse. Merknadene er oppsummert i følgende rekkefølge:  

 Offentlige instanser  
 Private/grunneiere  

 

Det har ikke kommet merknader fra lag, foreninger, organisasjoner eller næringsliv.  

Merknadene har blitt sortert på følgende måte:  
Offentlige instanser ved fylkeskommunen og fylkesmannen først. Deretter følger partene som har 
fremmet innsigelse, etterfulgt av parter som har påpekt endringer som må eller burde gjøres i 
planmaterialet. Til slutt finner vi parter som har få eller ingen merknader til planforslaget. 
Merknadene som har kommet fra private/grunneiere er sortert etter dato.  

Offentlige instanser 

Nr.  Uttalelse fra  Dato  
1 Innlandet Fylkeskommune Samfunnsutvikling 

Innlandet Fylkeskommune v/ Fylkesutvalget (deres vedtak) 
29.06.2020 
25.08.2020 

2 Fylkesmannen i Innlandet 03.06.2020 
18.06.2020 

3 Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 25.05.2020 
4 Statens vegvesen (SVV) 15.06.2020 
5 Statnett 27.04.2020 
6 Bane NOR (BN) 18.05.2020 
7 Forsvarsbygg 04.05.2020 

 

Private og grunneiere 

Nr.  Uttalelse fra  Dato  
8 Kai Roger Wang 24.04.2020 
9 Dag Opjordsmoen (må ses i sammenheng med merknad nr. 10) 27.04.2020 
10 Naboer i Enggata 2a, 2b, 4a og 4b 10.06.2020 

 

For å se merknadene i sin helhet henvises det til eget vedlegg hvor alle originaler av brev og e-
poster er gjengitt i én samlet PDF-fil. I oppsummeringene er merknadene: 

 tatt til følge, dvs. at den har ført til endringer i planmaterialet eller 
 tatt til orientering, dvs. at det er vurdert slik at den er av mer opplysende karakter. 

 

Offentlige instanser 

Nr. 1 Innlandet fylkeskommune 
Samfunnsutvikling 

Innlandet fylkeskommune 
Fylkesutvalgets 
behandling/ vedtak 

 

29.06.2020 

 

25.08.2020 

 Forslagsstillers kommentar 

Forslagsstiller opplyser at Innlandet 
fylkeskommune Samfunnsutvikling sin uttalelse 

Forslagsstiller har følgende kommentar til 
merknaden: 
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refereres først, og deretter Fylkesutvalgets 
vedtak. 

Innlandet fylkeskommune Samfunnsutvikling (IFK) 
påpeker at 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.  

Om Byplanmessige forhold: 

Det er behov for å sikre en god interaksjon mellom 
tettstedet og fabrikken og sikre grøntområder og 
tilgjengelighet til Hunnselva. Regulerings-
bestemmelsene 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. 

Om Kulturvernfaglige forhold: 

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 konge-
monogram og bevarte rester etter jernbanesporet 
ved søndre inngang til fjellanlegget falt ut. 
Innlandet fylkes-kommune ber om at disse 
elementene reguleres til bevaring med hensyns-
sone c, jfr. pbl. § 12-6, ref. § 11-8 bokstav c. 

Samferdselsfaglige merknader: 

IFK beskriver kort deres rolle i lys av planlegging, 
utbygging, drift og forvaltning er overført fra SVV 
til fylkeskommunen fra 01.01.2020. Videre 
redegjør de for områdereguleringsplanens omfang 
og utbyggingstakt, herunder usikkerhet knyttet til 
trafikkutvikling og til rekkefølgekrav for utførelse 
av nødvendige trafikktiltak. For sistnevnte viser de 
til inntatte rekkefølgekrav i bestemmelsene, §§ 
4.3.10 og 4.3.11. Her påpeker de at 
bestemmelsene må sikre at det også stilles krav til 

 

 

Forslagsstiller tar merknaden til orientering. 

 

 

 

 

 

Merknaden tas til orientering, og forslagsstiller vil 
vurdere å se nærmere på formuleringer i 
bestemmelsene som ivaretar de nevnte forhold. 

 

 

 

 

 

Merknaden tas til orientering. Vi mener 
formålsparagrafen sikrer det, jfr. bestemmelsene og 
forslagsstillers vurderinger.  

 

 

 

 

 

Forslagsstiller tar merknaden til orientering. 

 

 

 

Merknaden tas til følge. Anlegget er markert i 
plankartet med tilhørende bestemmelser. 

 

 

 

Forslagsstiller tar merknaden vedr. det 
samferdselsfaglige til orientering. Forslagsstiller 
anser det som mest naturlig at dette sees i 
sammenheng med Fylkesutvalgets vedtak (se 
nedenfor) samt merknaden og innsigelsen fra SVV (se 
merknad nr. 2). – Det vises til forhandlingsprosessen 
vedr. de innkomne innsigelser.  
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eventuell utførelse av tiltak dersom utredningene 
påviser at det utløses et behov. 

Videre tar IFK opp adkomst til parken. Her viser de 
til tidligere dialog med SVV, herunder bruk, tiltak 
og trafikkfordeling mellom dagens to porter. 

Dernest tar IFK opp tema mobilitetsplanlegging.  

De ser det som positivt at det er satt fokus på 
mobilitetsplanlegging i forbindelse med område-
reguleringsplanen for Raufoss industripark, og at 
det er tatt inn et rekkefølgekrav for flere angitte 
byggeområder der det stilles krav om utarbeidelse 
av mobilitetsplaner for virksomheter med mer enn 
50 arbeidsplasser, jfr. bestemmelse § 4.3.12. IFK 
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. 

Til slutt under samferdselsfaglige merknader 
nevnes støy og de foreslår 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. 

I deres oppsummering og med bakgrunn i de 
ovennevnte forhold vil de varsle at det legges frem 
forslag til politisk behandling om at det fremmes 
innsigelse til planforslaget på følgende to punkter: 

1. Manglende plankrav. Etter vår vurdering er 
områdereguleringsplanen for grov-masket til 
å kunne gi en forsvarlig avklaring av 
fremtidige behov for trafikksikkerhetstiltak 
eller frem-kommelighetstiltak. 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. 

2. 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 begrunnet ut fra regionale mål om 
trafikksikkerhet, jfr. Handlingsplan for 
trafikksikkerhet 2018-2021 – Oppland fylkes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslagsstiller har bearbeidet det nevnte avsnitt i lys 
av dette. Det vises således til SVV og deres merknad 
på dette punkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Innsigelsen er grundig drøftet og behandlet 
gjennom egen forhandlingsprosess. 
 
 
 
 
 
 
 

2. Innsigelsen er grundig drøftet og behandlet 
gjennom egen forhandlingsprosess. 
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trafikksikkerhetsutvalg, samt nullvisjonsmålet i 
Nasjonal Transportplan.  

Nedenfor følger Fylkesutvalgets vedtak av 
25.08.2020 i sak 225: 

1. Fylkesutvalget er positive 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 trafikksikker-
hetstiltak 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, jfr. 
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. 

 

 

Forslagsstiller har følgende foreløpige tilbakemelding 
til fylkesutvalgets vedtak: 

1. Tas til orientering. 
 
 
 
 

2. Tas til orientering. 
 

 

 

 

 

a) Innsigelsen er grundig drøftet og behandlet 
gjennom egen forhandlingsprosess. 
 

 

 

 

b) Innsigelsen er grundig drøftet og behandlet 
gjennom egen forhandlingsprosess. 

 

 

 

3. Dette er grundig drøftet og behandlet gjennom 
forhandlingsprosessen, jfr. bestemmelsenes §§ 
4.1-4.4. 

 

Nr. 2 Fylkesmannen i Innlandet 03.06.2020 
18.06.2020 

 Forslagsstillers kommentar 

Fylkesmannen i Innlandet har følgende innspill til 
saken: 

1. Påpeker at det i planbeskrivelsen kapittel 
7.3.5 om Natur og miljø (naturmangfold) er 
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 …». Det ønskes en 
kommentar til bestemmelse § 9, da 
Fylkesmannen ikke kan se at forhold 
vedrørende uttak av prosessvann/kjølevann 
er omtalt i denne bestemmelsen. Det bes om 
at kommunen avklarer dette forholdet 
nærmere, i dialog med NVE, 
fylkeskommunen og fylkesmannen, før 
planen vedtas. 

2. Mener at forholdet til støy er ivaretatt på 
tilstrekkelig måte i henhold til T-1442/2016. 

Forslagsstiller har følgende kommentar til 
merknaden: 

1. Forslagsstiller viser til kommentar under 
merknad nr. 3 (fra NVE nedenfor), pkt. 2. Det 
er inntatt setning i reguleringsbestemmelsenes 
§ 9 som ivaretar dette. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2. Tas til orientering. Se for øvrig forslagsstillers 
kommentar over (fra fylkeskommunen). 
 



 

Områderegulering Raufoss Industripark  Side 109 av 118  
 

Om samfunnssikkerhet:  

3. Mener at beredskap i ROS-analysen er svak, 
og det savnes en bit på stor-ulykke-delen. 
Mener fagrapportene er gode, men 
resultatene fra disse må inn i ROS-analysen.  

4. Påpeker at det er gjort gode tiltak i 
overvanns-planen, men det stilles spørsmål 
om det er beregnet flomveger.  

5. Det vises til nytt rundskriv fra KMD H-5/18 
om samfunnssikkerhet i planlegging og 
byggesaksbehandling. Utredninger kan ikke 
overlates til byggesaksnivå, men være 
avgjort på plannivå, og konklusjonene må 
overføres til juridisk bindende planmateriale. 

 

Samordning av innsigelser: 

6. NVE har innsigelse til at vassdragene (med 
unntak av Hunnselva) og andre viktige 
flomveier ikke er vist i plankartet eller annet 
juridisk bindende temakart, av hensyn til 
vassdrag flom og overvannshåndtering. 

7. Statens vegvesen har innsigelse fordi 
reguleringsplanbestemmelsene ikke i 
tilstrekkelig grad sikrer nødvendige 
utredninger med påfølgende tiltak knyttet til 
framtidige byggetiltak, og at det ikke er stilt 
krav om detaljregulering for byggeområdene, 
av hensyn til trafikksikkerhet, 
nullvisjonsmålet og framkommelighet. 

8. Vurdering: Innsigelsene dreier seg om 
formelle feil og mangler som ikke er 
tilstrekkelig avklart på reguleringsplannivå. 
Det oppfordres til dialog med regionale 
statlige myndigheter om hvordan 
innsigelsene kan løses. 

 
 

3. Forslagsstiller opplyser om at det ble 
gjennomført et omfattende arbeid md 
oppgradering av ROS-analysen ved forrige 
oversendelse. Forslagstiller er av den 
formening at dette er tilstrekkelig ivaretatt. 
 

4. Tas til orientering. For øvrig henvises det til 
forslagsstillers kommentar knyttet til NVE sin 
uttalelse nedenfor.  
 

5. Tas til orientering. 
 
 
 
 
 

6. Se forslagsstillers kommentar under merknad 
nr. 3.  
 
 
 

7. Se forslagsstillers kommentar under merknad 
nr. 4. 
 
 
 
 
 
 

8. Se forslagsstillers kommentar under merknad 
nr. 1. 

 

Nr. 3 Norges vassdrags- og 
energidirektorat (NVE) 

25.05.2020  Forslagsstillers kommentar 

Norges vassdrags- og energidirektorat fremmer 
innsigelse til planforslaget og har følgende innspill 
til saken: 

1. Påpeker at planen ikke er i tråd med 
vesentlige regionale eller nasjonale 
interesser, og at hensynet til vassdrag ikke er 
tilfredsstillende ivaretatt. NVE hevder at 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. Påpeker at det er en svakhet at 
Veltmannåa, Skumsjøelva og tilløpsbekker til 
Hunnselva ikke er markert i plankartet eller i 
juridisk bindende temakart. 

2. Mener det er uklart om prosessvann fra 
Hunnselva for bruk i produksjon er avklart i 
forhold til vannressursloven. Dersom 
vannuttak eller planlagte endringer i uttak 
ikke er avklart i henhold til 
vannressursloven, kan dette være grunnlag 
for å fremme innsigelse. 

Forslagsstiller har følgende kommentar til 
merknaden: 

 
1. Tas til følge. Plankartet er justert. Det er lagt 

inn arealformål Bruk og vern av sjø og vassdrag 
med tilhørende strandsone (VNV) for 
Veltmannåa, med tilhørende hensynssone 
flomfare med 20m bredde på hver side av elva. 
Forslagsstiller mener at dette vil da være i 
samsvar med NVEs anbefaling/forslag til 
løsning. Øvrige viktige flomveger avsettes med 
hensynssone flomfare med inntil 20m bredde. 
For de øvrige vassdrag/ flomveier, jfr. 
uttalelsen fra NVE, vil forslaget legge fokus på 
de som i utgangspunktet har årssikker 
vannføring. Dette er sikret i bestemmelsene. 

2. Forslagsstiller viser til at det i NVE sitt eget 
register over vassdragskonsesjoner foreligger 
avtale fra 11.07.1898 gjennom Hunnselvens 
Brugseierforening (Konsesjonsdatabasen – KDB) 
med ID 1698). Denne avtalen gir rettigheter til 
å regulere Hunnselva (og Einafjorden), samt 
rettigheter til å ta ut vann. Raufoss 
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3. Trasé for jordkabler skal også markeres i 
plankartet for å sikre fortsatt oversikt over 
anleggene. Det er anbefalt avstander ut fra 
magnetfelt i NVEs veileder «Bebyggelse nær 
høyspenningsanlegg», og netteier skal 
kontaktes for å avklare dette. Om netteier 
ikke krever noe annet, anbefaler NVE at 
bestemmelse § 10.5 endres til at det er krav 
om at jordkabler markeres med 20 meters 
hensynssone dersom overføringslinjene 
legges i bakken. 

Næringspark har en andel på 12 %. I dag tas det 
tas ut vann fra Skoledammen som tilbakeføres 
til elva lenger ned (ved gammelt kraftverk – 
bygg 320, ved vakt nord). Det foreligger ingen 
planer om å endre dagens mer enn 100-årige 
praksis. Forslagsstiller anser således dette 
vannuttak som avklart ift. vannressursloven. 

3. Tas til følge. Trasé for jordkabler er inntegnet 
med Faresone Høyspenningsanlegg (H370) i 
plankartet.  
Bestemmelsenes § 10.5 er endret tilsvarende.  

 

Nr. 4 Statens vegvesen (SVV) 15.06.2020  Forslagsstillers kommentar 

Statens vegvesen fremmer følgende innsigelse til 
saken: 

1. Foreslåtte reguleringsbestemmelser sikrer 
ikke i tilstrekkelig grad nødvendige 
utredninger og påfølgende tiltak ved 
etablering av fremtidige byggetiltak. Mener 
det er utilstrekkelig at utredninger knyttes 
til byggetillatelse, og at det ikke stilles krav 
om detaljregulering for byggeområder 
inkludert utvidelse av eksisterende områder 
avsatt til kontor. Innsigelsen kan 
imøtekommes ved at det tas inn 
bestemmelse med rekkefølgekrav til 
detaljregulering for de aktuelle områder. 
Rekkefølgekrav må sikre at nødvendige tiltak 
etableres, og må i tillegg presisere at 
følgende forhold blir utredet i en 
detaljregulering: 
Trafikk, behov for utredninger på vegnettet, 
gange, sykkel og kollektivt, trafikksikkerhet 
og støy.  
 

Statens vegvesen har følgende anbefaling til saken: 

2. Mener det bør foretas mobilitetsplanlegging 
som viser hvordan industriparken ser at 
ansatte, både dagens og nye ansatte, skal 
ferdes mellom bolig og arbeidssted. Konkrete 
krav bør inntas i rekkefølgebestemmelser. 

3. Mener det må stilles krav om 
detaljregulering for ny adkomst fra fylkesveg 
2398 Skumsjøvegen, slik at det sikres 
nødvendige utredninger på trafikksikkerhet, 
fremkommelighet for kollektiv, sykkel og 
gange samt hensyn til klima og miljø, og 
etablering av nødvendige tiltak. 

4. Mener det bør tas inn parkeringskrav i 
bestemmelsene, og det anbefales å følge 
Gjøvik kommunes parkeringsnorm for 
industri/lager og kontor. 

5. Statens vegvesen har ingen merknader til 
forslaget om å oppheve reguleringsplan for 
Hunnselva-Egstad-Svartåsen fra 1979. 

 

Forslagsstiller har følgende kommentar til 
merknaden: 

1. Se forslagsstillers kommentar under merknad 
nr. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Når det gjelder SVV sin anbefaling (3 
delpunkter) opplyser forslagsstiller at for 
delpunkt om mobilitetsplanlegging fremgår det 
konkret i § 4.6.10 i forslag til 
reguleringsbestemmelser. Ordlyd er supplert 
med de eksisterende byggeområdene for 
kontor, benevnt BK1–BK3. 

3. Tas til følge. Bestemmelsene er revidert og det 
er inntatt krav om detaljregulering for ny 
adkomst fra Fv. 2398 Skumsjøvegen. 

4. RNP henviser til reguleringsbestemmelsenes § 
4.15 (Parkering) hvor det allerede er inntatt 
parkeringskrav. Kravene er tatt utgangspunkt i 
Gjøvik kommunes parkeringsnorm, samt at 
disse er vurdert og bearbeidet basert på 
parkens erfaringstall. Forslaget er en 
innstramming sammenliknet med kommunens 
norm. Forslagsstiller henviser bl.a. til referat 
fra møte med myndighetene 26.08.2020, hvor 
det ble bedt om tilbakemelding fra SVV. 

5. Tas til orientering.    
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Nr. 5 Statnett 27.04.2020  Forslagsstillers kommentar 

Statnett har følgende innspill til saken: 

1. Påpeker at planområder berører følgende 
transmisjonsanlegg i Gjøvik og Vestre Toten 
kommuner: 

a. Vardal Transformatorstasjon 
b. 300kV-ledningen Roa (Ulven) – Vardal 

(Fåberg) 
 

Felles for elektriske anlegg: 

2. Påpeker at anlegg bygget i medhold av 
anleggskonsesjon er unntatt fra plan- og 
bygningslovens bestemmelser. Slike 
ledninger skal innarbeides i plankartet som 
hensynssone H740 (båndlegging etter 
energiloven), 20m til hver side fra senter av 
ledningen – totalt 40m.   

3. Følgende bestemmelse skal knyttes opp mot 
H740: 
Det er ikke tillat med ny bebyggelse 
innenfor hensynssonen. Alt anleggsarbeid og 
alle tiltak i terrenget innenfor hensynssonen 
skal på forhånd avklares med ledningseier. 

4. Dersom anleggsarbeid skal foregå nært 
høyspentanlegg, påpeker Statnett at det skal 
foreligge en varslingsgrense på 30m. Ber om 
at Statnetts publikasjon «Anleggsmaskiner og 
elektriske anlegg» følger det videre arbeidet.  

5. Statnett ber om å være høringspart i det 
videre arbeidet. 

Forslagsstiller har følgende kommentar til 
merknaden: 

1. Tas til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 

2. Tas til følge. 300kV-ledningen Roa (Ulven) – 
Vardal (Fåberg) er tegnet inn i plankartet, med 
båndleggingssone H740 Båndlegging etter andre 
lover (energiloven), med angitte avstandskrav. 
Denne sonen erstatter tidligere inntegnet 
hensynssone H370 Høyspenningsanlegg. Tas til 
følge. Bestemmelsen legges under ny § 10-9 
Båndleggingssone – båndlegging etter 
energiloven (H740), med angitt ordlyd.  

3. RNP vil forholde seg til Statnetts nevnte 
publikasjon, og de til enhver tid gjeldende 
retningslinjer. Dette vil følges opp i det videre 
arbeidet.  

4. Tas til orientering, og følges opp der hvor det 
er relevant/ behov. 

 

Nr. 6 Bane NOR 18.05.2020  Forslagsstillers kommentar 

Bane NOR har følgende innspill til saken: 

1. Påpeker at planområdet ikke omfatter 
jernbanen, men at Gjøvikbanen kan bli 
berørt av adkomsttrafikk til og fra parken. 
Bekymret for at økt aktivitet i industriparken 
kan generere mer trafikk over 
planovergangene og øke risikoen for 
trafikkulykker ved jernbanen. Henviser til 
følgende overganger: 
a. Fotgjengerovergang 

Solhaug/Forulybakken 
b. Planovergang Østvollvegen 
c. Planovergang Korterudsvingen 

2. Bane NOR mener det ikke er samsvar mellom 
fagnotat om trafikale vurderinger og 
fagnotat om vurdering av planoverganger. 
Planovergangsnotatet konkluderer med at 
trafikkøkning over planoverganger vil bli 
begrenset, samtidig som at trafikale 
vurderinger viser en betydelig trafikkøkning 
på Østvollvegen. Bane NOR er derfor 
skeptiske til påstanden om at trafikkøkningen 
over planovergangene ikke er særlig stor 
uten at dette er nærmere drøftet. Mener 
fagnotat planoverganger er noe upresist og 
at det mangler trafikktall for 
Korterudsvingen.  

Forslagsstiller har følgende kommentar til 
merknaden: 

1. Tas til orientering.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Tas til orientering. Innspillet tas med videre 
inn i ATP-arbeidet.  
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3. Mener det bør gjøres tiltak for å styre 
biltrafikken unna jernbaneoverganger, 
spesielt krysset Østvollvegen/Storgata/ 
Nysethvegen. Opptatt av at det 
gjennomføres trafikksikkerhetstiltak knyttet 
til planovergangene for å møte den ventende 
trafikkøkningen i Raufoss.  

4. Mener at planforslaget bør inneholde en 
presisering av hvordan trafikkavvikling i 
industriparken skal foregå. Eksempelvis tiltak 
for å sikre at anleggs- og varetransport i 
større grad foretas via eksisterende 
planskilte krysninger. 

 

Om ROS-analysen 

5. Bane NOR kan ikke se at risikoen for ulykker 
ved planoverganger er vurdert i ROS-
analysen.  

6. Hevder at det i ROS-analysen er definert 
tiltak for å redusere risiko og sårbarhet for 
trafikkhendelser, bl.a. trafikksikkerhetstiltak 
for anleggstrafikk. Disse er ikke sikret i 
bestemmelsene. 

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

3. Tas til orientering. Innspillet tas med videre 
inn i ATP-arbeidet. 
 
 
 
 

 
4. Tas til orientering. Innspillet tas med videre 

inn i ATP-arbeidet. 
 
 
 

 
 
 
 

5. Det vises til kap. 7.2.12 i dette dok. Her 
fremkommer det at det er flere veivalg mellom 
industriparken og jernbanen, og ikke alle 
krysningene av jernbanen skjer i plan. «Tunge» 
reisemål som Gjøvik, Lillehammer, Hamar og 
Oslo nås for eksempel uten at man krysser 
jernbanen i plan. Dette tilsier at trafikk 
økningen over planoverganger vil bli svært 
begrenset, og etter vårt syn burde ikke 
planforslaget utløse behov for tiltak knyttet til 
jernbanen, eller dens krysninger. 

6. Det vises til kommentarene over. Forslagsstiller 
understreker at anleggstrafikken det refereres 
til her er slik trafikk som ikke parken skaper. 
Videre er det slik at anleggstrafikken vil ikke 
skje over de eksisterende planoverganger. 
Forslagsstiller anser dette som tilstrekkelig og 
ser ikke at det skal være behov for å knytte 
dette inn i bestemmelsene. 

7. Tas til orientering.  
    

Nr. 7 Forsvarsbygg 04.05.2020  Forslagsstillers kommentar 

Forsvarsbygg har følgende innspill til saken: 

1. Forutsetter at reguleringsplanen ivaretar 
eksisterende leieavtaler som er inngått 
mellom Forsvarsbygg og Raufoss Industripark. 
Forsvarsbygg kan ikke se at planen vil ha 
konsekvenser for Forsvarets eiendom, 
virksomheter eller arealbruksinteresser og 
har derfor ingen merknader. 

Forslagsstiller har følgende kommentar til 
merknaden: 

1. Tas til orientering. 

 
Private og grunneiere 

Nr. 8 Kai Roger Wang 24.04.2020  Forslagsstillers kommentar 

Avsender har følgende innspill til saken: 

1. Dersom verdien på eiendommene gnr./bnr. 
13/115, 13/317 og 185/6 i Vestre Toten 
kommune forringes, eller at eier fratas 
råderett på gjeldende eiendommer, mener 
avsender at denne reguleringsplanen ikke 
kan godtas. 

2. Mener at kommunen burde kalt inn til møte 
og redegjort for hva planen innebærer, med 
alle involverte. 

Forslagsstiller har følgende kommentar til 
merknaden: 

1. Tas til orientering.  
 
 
 
 

2. Så vidt forslagsstiller bekjent har Vestre Toten 
kommune avholdt møte med Wang. 
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Nr. 9 Dag Opjordsmoen 27.04.2020  Forslagsstillers kommentar 

Merknaden må ses i sammenheng med nr. 10, 
Naboer i Enggata 2a, 2b, 4a og 4b.  

Avsender har følgende innspill til saken: 

1. Stiller seg undrende til «at støymåling er 
gjort og at resultatet er innafor». Mener 
målingen av støy er gjort når dette ikke 
forekommer. Problemene med støynivået er 
knyttet til «toppene» som har et 
skjærende/gjennomgripende nivå som gjør 
nattesøvnen umulig.  

2. Mener at det regulerte boligfeltet må 
respekteres fra industrien og ivaretas av 
kommunen.  

Forslagsstiller har følgende kommentar til 
merknaden: 

 

1. Det henvises til planbeskrivelsen vedr. støy og 
de nyere utredninger. RNP i samarbeid med 
VTK har dialog og oppfølging mot de berørte 
omkring dette. For øvrig er støy ivaretatt iht. 
Retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging (T-1442), jfr. 
bestemmelsenes § 4.12.  

2. Se svar til pkt. 1. Parken vil bistå kommunen 
slik at ulempene for naboene reduseres.   

 

Nr. 
10 

Naboer i Enggata 2a, 2b, 
4a og 4b 

10.06.2020  Forslagsstillers kommentar 

Avsender har følgende innspill til saken: 

1. Mener at Vestre Toten kommune har et 
særskilt ansvar for bo-betingelser, og 
påpeker at disse har blitt vesentlig endret de 
siste 14 årene.  

 

 

Avsender påpeker følgende i forbindelse med støy: 

2. Henviser til økning av støy fra industriparken 
og at interne omreguleringer har medført 
ekstra trafikk i områder nær 
boligbebyggelsen.  

3. Hevder at støy kommer fra truckførere med 
vinduene nede som spiller høy musikk i 
sommerhalvåret, og fra lossing av metall. 

4. Påpeker at støyen er knyttet til en høy 
grunntone og skjærende lyder gjennom 
natta. Vedlagt merknaden følger 4 lydfiler.  

5. Påpeker at industriparken vil utvide sitt areal 
mot boligene. Det er allerede hugget ned en 
skogssone som tidligere har skjermet både 
hørbar og visuell støy. Ønsker i den 
forbindelse konkrete svar på hvilke tiltak 
som skal gjøres for å skjerme mot disse 
typene støy.  

6. Stiller spørsmål ved hvorfor industriparken 
velger å ha lagre for lossing mot 
bebyggelsen, og ikke lenger inn i parken. 

Forslagsstiller har følgende svar til merknaden: 

1. Tas til orientering. Forslagsstiller ber om at 
Vestre Toten kommune tar dette til 
etterretning og synliggjør dette i deres arbeid 
med kommunens bo- og arealpolitikk. 
Forslagsstiller bidrar gjerne med innspill i 
debatten.  

 

 

Se kommentarer merknad 9.  

 

 

 

 

 

Vedrørende pkt. 5 og 6: 

Det henvises til vedtatt reguleringsplan for 
Rådhuskvartalet hvor det blant annet åpnes for noe 
utvidet industrivirksomhet i nord grensende inntil 
angjeldende plan. Det er gjennomført nye støy-
målinger i 2020/2021. Parken vil bistå kommunen slik 
at ulempene for naboene reduseres. Se for øvrig 
kommentarer over. 
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9. FORSLAGSSTILLERS EGNE VURDERINGER  
Raufoss Næringspark ANS ønsker å legge til rettet for å skape vekst og utvikling i industriparken i 
årene fremover – i takt med behovene hos dagens og fremtidige leietakere.  

Dette vil gjøre de t mulig å etablere nye virksomheter og arbeidsplasser, sikre og beholde 
eksisterende virksomheter, samt skape økt aktivitet og omsetning hos disse – noe som vil gi positive 
ringvirkninger for næringsliv, sysselsetting og bosetting i hele Innlandet. 

Et slagord som benyttes i Raufoss industripark lyder: «Vi legger til rette for 100 nye år med 
innovasjon og utvikling!». Parken ble etablert i 1896 og har frem til 125 års jubileet i 2021 vært 
gjenstand for en løpende utvikling. Den som kjenner historien til parken vet at «det å bygge stein 
på stein» og gjenbruke bygninger har vært et kjennetegn, og er en viktig årsak til at parken 
fremstår som den gjør i dag.   

Foreliggende planforslag gir industriparken rammebetingelser og muligheter man trenger for å 
kunne legge til rette for mange nye år med innovasjon og utvikling. Planen følger opp arealdelen i 
de respektive kommuner sine kommuneplaner.   

Reguleringsplanen legger til rette for at industrimiljøet innenfor Raufoss industripark skal kunne 
ekspandere og utvikle seg videre i årene fremover. Dette gjelder særlig i en nord-sørgående akse i 
forbindelse med dagens tyngdepunkt. Dermed tillates de største bygningsvolumene etablert i 
forbindelse med eller som bygningsstrukturer i forlengelse av eksisterende bebyggelse. 
Hovedtyngden av bebyggelsen vil således ligge i de laveste partier i landskapet, hvor vegetasjonen 
omkring vil skape den nødvendige buffer. Den nye bebyggelsen i den vestlige og øvre delen av 
planområdet har relativt små dimensjoner og omgis av skog eller brede skogsbelter. Dette skaper en 
visuell forandring lokalt, men endrer ikke landskapskarakteren i særlig grad.  

I tillegg sikrer planen bygningsmiljø med kulturhistorisk verdi, samt arealer til skjerming, herunder 
Hunnselva og Veltmannåa med kantsoner. Raufoss Industripark har vært delaktig i utarbeidelse av 
Areal- og transportstrategi for Raufoss, og har inngått samarbeidsavtale med Vestre Toten 
kommune, Statens vegvesen, Bane NOR og Innlandet Fylkeskommune for 2021-2025. 
Reguleringsplanen vil føre til at trafikkbildet gradvis endres, spesielt dersom det i fremtiden 
etableres en ny nordre adkomst ifra Skumsjøvegen. Dette vil gi et svært viktig bidrag til å nå 
målene om å redusere tungtrafikken gjennom Raufoss sentrum. 

Det legges til rette for at deler av parken som henvender mot Raufoss sentrum i tiden fremover kan 
åpnes mot samfunnet rundt - i et samspill med elveparken, kjøpesenteret og sentrum. Utover dette 
vil befolkningen i Raufoss og i regionen for øvrig få en større forståelse og forutsigbarhet omkring 
den planlagte utvikling.  

Arbeidet med områdereguleringsplanen har pågått helt siden våren 2015 og vært tids- og 
ressurskrevende for Raufoss Næringspark ANS som forslagsstiller. Reguleringsplanen dekker et stort 
areal og det er mange hensyn som har vært avveid. Vi har opplevd det som svært utfordrende å 
finne en god balanse mellom vårt ønske om å legge til rette for vekst og utvikling - og samtidig 
ivareta de omfattende og detaljerte krav som stilles til utredning av de mange ulike tema i denne 
omfattende planprosessen. 

Vårt håp er at utviklingen i industriparken i årene fremover skal vise at arbeidet som har vært 
nedlagt ifm. planforslaget har vært verd innsatsen! 
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10. VEDLEGG 
 

Navn på vedlegg * Målestokk på 
kart/ annen 
kommentar 

Vedlegg nr. 

Planbeskrivelse_Raufoss Industripark_Sweco april2022 word/pdf 0_0 

Planbestemmelser_Sweco okt 2021 – kommentert april2022 pdf 1_1 

Plankart hele ** 1:5000 (A1) 2_0 ** 

Plankart del 1 1:2500 (A1) 2_1 

Plankart del 2 1:2500 (A1) 2_2 

Plankart del 3 1:2500 (A1) 2_3 

Arealtabell hele planen  2_4 

KU_ikke prissatte temaer_Sweco des2019  3_1 

Registreringskart fra Mjøsmuseet  3_2 

Enkeltbygg samlet_Mjøsmuseet  3_3 

Notat Støyvurderinger_Sweco okt2018  4_1 

Støyberegninger_Multiconsult 2015  5_1 

Notat vegtrafikkstøy adkomst fra nord_Sweco juli2019  5_2 

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

Støyberegninger_Brekke & Strand Akustikk AS 2021  5_4 

Støysonekart fra Brekke og Strand Akustikk 2021 DWG 5_5 og 5_6 

Notat Luftforurensning_Sweco des2019  6_1 

Notat grunnforurensning_Sweco des2018  7_1 

Notat Oversikt utslippstillatelser_aug2015  7_2 

Kart over oljeutskillere 2017  7_3 

Notat Geotekniske vurderinger_Sweco des2019  8_1 

Rapport vannlinjeberegninger_Sweco nov2015  9_1 

Rapport fra arkeologisk registrering – Oppland Fylkeskomm.  10_1 

Notat VA_Overvann_Sweco april2022  11_1 

Rapport drikkevann_Norconsult mars2015  11_2 

Trafikale vurderinger_Sweco aug2019  12_1 

E-postkorrespondanse mellom RNP_SVV mai_juni2019  12_2 

Vurdering av planoverganger_Sweco 2017  13_1 

Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan (MOP)_Sweco_des2019  14_1 

Vurderinger Naturmangfoldloven §§ 8-12  15_1 

Arealregnskap_Sweco okt2021  15_2 
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ROS-analyse_Sweco okt2021  16_1 

Illustrasjonsplan_Sweco des2019  17_1 

Illustrasjonshefte samlet jan2019  17_2 

Illustrasjonsplan m_Overvann_Sweco april2022 pdf/jpg 17_3 

Plantegning tomter og veger – Geoplan3D des2018  18_1 

Generelle snitt veger  18_2 

Veg SKV 5_6_7_8_9_10_11 – Lengdeprofil  19_1 

Veg SKV 5_6_7_8_9_10_11 - Tverrprofiltegning  19_2 

Veg SKV 5_6_7_8_9_10_11 - Masserapport  19_3 

Tomt BI17_18_18-2_20_22_23_24_25 Tverrprofiltegning  20_1 

Tomt BI17_18_18-2_20_22_23_24_25 - Masserapport  20_2 

Generalplan nord_Sweco des2018  21_1 

Oversiktskart Leietakere  22_1 

Varslingsmateriale  23_1 

Innkomne merknader - Oppstart  24_1 

Innkomne merknader etter frist - Oppstart  24_2 

Innkomne merknader – Offentlig ettersyn  25_1 

Notat 25-03-2021 - Redegjørelse prosess forhandlinger 
innsigelser 

 26_1 

Brev 16-04-21 NVEs foreløpige tilbakemelding anmodning om 
innsigelse trekkes 

 26_2 

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

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

 

* Grønnmarkerte rader er vedlegg som er oppdatert/ revidert etter offentlig ettersyn og innspill 
fra Vestre Toten kommune, herunder deres eksterne konsulent. Hvite rader er dokumenter som 
ikke har vært gjenstand for noen endring. Rød rad er dokument som utgår. 

** Inkluderer også SOSI-filer, samt kontrollfiler.  
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11. FIGURLISTE 
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gjennom parken, markert med rød strek. Gammel kommunegrense samt planavgrensning følger blå stiplet linje. 
(Kilde: Sweco Norge AS) .........................................................................................................................................10 
Figur 2 – Utsnitt kommuneplanen for Gjøvik og Vestre Toten kommuner (samlet) inkl. eiendomsgrenser. 
Kommunegrensen - blå tykk strek. Utsnittet illustrer området som tidligere lå innenfor Gjøvik kommune 
(ortofoto), og som nå tilhører Vestre Toten kommune. (Kilde: Felles digital kartløsning for Gjøvikregionen) ......15 
Figur 3 – Gjeldende reguleringsplaner ...................................................................................................................17 
Figur 4 – Oversikt over regulerte (gjeldende) i og rundt planområdet med angivelse av planområdet markert 
med tykk, rød strek. (Kilde: Felles digital kartløsning for Gjøvikregionen) ............................................................17 
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Figur 10 – Oversiktskart med ca. angivelse av planområdet. De gråmarkerte områder utgjør hovedtyngden av 
dagens bebyggelse innenfor parken. I tillegg har parken testfasiliteter/ områder hovedsakelig vest for disse. 
(Kilde: Gule Sider kart). Sikkerhetssoner strekker seg stedvis lenger ut enn avgrensningen, jfr. figur 2 under kap. 
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Figur 11 – Bilder tatt inne i den eldste bygningen på industriområdet, oppført i 1895. Her ble også Rødfoss 
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