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Uttalelse til oppstartsvarsel for reguleringsplan for Bildenmoen - 
Gran kommune 
 

Viser til oversendelse 03.02.2020 med kunngjøring av oppstart av reguleringsarbeid, detaljregulering 
for Bildenmoen i Gran kommune. Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for 
boligbebyggelse. Dette gjelder i hovedsak eneboliger, og eventuelt noe tettere bebyggelse. 
Planområdet foreslås avgrenset i tråd med område avsatt til boligbebyggelse i kommuneplanens 
arealdel. Planen er ikke vurdert å utløse krav om konsekvensutredning.  

 

Uttalelse samferdsel 

Ut fra mottatte varslingskart forstår vi det som at eksisterende adkomstveg lengst nord/vest i 
planområdet er tenkt som adkomst til det nye boligområdet. Krysset må ha utforming og siktforhold i 
henhold til vegnormalen, håndbok N100 «Veg- og gateutforming», dimensjonert etter den bruk og 
trafikkmengde boligområdet vil generere. Det må sikres tilstrekkelig areal i planforslaget til dette, og 
eventuelt rekkefølgekrav må inn i reguleringsbestemmelsene dersom det vurderes som nødvendig 
med tiltak/utbedring av eksisterende kryss. 

 

Uttalelse kulturarv 

Det vil bli foretatt kulturminneregistrering. Budsjett ettersendes. 
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Uttalelse kommunal veiledning plan 
 

Hensynssone  

Området ligger innenfor hensynssone landskap – nasjonalt verdifullt kulturlandskapsområde 
Granavollen- Tingelstad- Røykenvik. Forholdene knyttet til dette reflekteres i uttalelsen som følger. 

 

Jordvern  

Vi forutsetter at det ikke blir aktuelt med formålsendring. Utover dette vil en utvidelse av 
planområdet mot fulldyrka mark medføre nærmere vurdering av behovet for konsekvensutredning.  

 

Barn og unges interesser 

Det er nødvendig med trafikksikker skoleveg, og adkomst til denne fra internveger. En bør vurdere 
hvordan en kan gi barn og unges mobilitetsradius ved gange/sykkel best mulige vilkår - gitt at 
planområdet ligger et stykke unna sentrum. Det bør knyttes rekkefølgebestemmelser til 
opparbeiding av skoleveg/adkomst til holdestasjon. 

For leke-/rekreasjonsareal viser vi til Regional plan for attraktive byer og tettsteder (2016) ved kapittel 
6.3 Retningslinjer for bolig og bokvalitet, punkt b) 

Alle nye boliger bør ha trygg adkomst og tilgang til leke- og rekreasjonsareal på minst 5 daa innen en 
gangavstand på 200 meter og til nærturterreng på minst 200 daa innen en gangavstand på 500 meter. 

Dette bør avklares ved kommuneplan/områderegulering, men kan være retningsgivende for 
detaljregulering.  

Bestemmelsene i kommuneplanen legger føringer for uteoppholdsareal i både nye og fortettede 
boligområder ved § 1.10 Uteoppholdsarealer.  

 

Parkering  

Kommuneplanens bestemmelse §1.11. legges til grunn. 

 

Støy 

Vi stiller oss bak kommunens kommentar ved oppstartsmøte vedrørende vurdering av støyforhold 
ved Miljøverndepartementets veileder om støy, T-1442.  

 

Medvirkning 

Plan- og bygningsloven stiller tydelige krav til medvirkning i plansaker. En plan for aktiv medvirkning 
bør bestemmes tidlig i planarbeidet slik at det danner et godt grunnlag for effektive planprosesser. 
Dersom forslagsstiller ser at det kan være behov for kommunikasjon utover de formelle 
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høringsrundene, oppfordrer vi til mer aktiv medvirkning. Kommunen har et særskilt ansvar i å påse at 
barn- og unges interesser ivaretas.  

 

Universell utforming 

Planarbeidet bør også omfatte vurderinger om universell utforming og tilgjengelighet for alle. 
Utfyllende regler for å sikre at adkomst til boligene, utearealer som gangstier, veger, adkomster og 
uteoppholdsområder utformes universelt bør tas inn i bestemmelsene iht regler i TEK 17 § 8-2 og 
Miljøverndepartementets rundskriv Tilgjengelighet for alle. Universell utforming bedrer 
tilgjengeligheten for flere, i tillegg til å fungere bedre for alle.  For fellesområder ute- og innendørs, 
skal prinsippet om universell utforming legges til grunn. Vi viser også til bestemmelsen § 1.8 
Universell utforming i kommuneplanen.  

Vi anbefaler at det angis en prosentandel av boenhetene som skal være universelt utformet. Vi 
foreslår at det gis utfyllende bestemmelser om at alle hovedfunksjoner, i det angitte antall 
boenheter, skal ligge på inngangsplan. Med hovedfunksjoner menes stue, kjøkken, soverom, bad og 
toalett.  
En bør også gjøre vurderinger på hvor stor andel som bør etableres som universelt utformet og som 
tilgjengelige, jmf. TEK17 kap.12. Kriteriene som ligger til grunn for disse to kategoriene vil være 
nødvendige for noen personer, men praktiske for alle. Parkering, uteareal, lekeplasser og tilkomst må 
også vurderes i lys av tilgjengelighet.    

 

Klima og miljø 

Regjeringens klimamelding inneholder en strategi for hvordan Norge kan oppfylle utslippsbudsjettet 
vi får fra EU for 2021-2030. Regjeringens klimastrategi viser at innenlandske utslippsreduksjoner på 
20-25 mill. tonn i perioden 2021-20230 kan skje ved å følge opp politiske beslutninger og 
målsetninger. For å nå dette målet er det viktig at det i alle planer, også reguleringsplaner 
innarbeides krav til klimamål.  

- God miljø- og landskapstilpasning og intern grønnstruktur. 

- Klimavennlig materialbruk. 

- Inndeling av areal med tomter og adkomstveger slik at tomtene kan bebygges uten å medføre 
unødig dype skjæringer og fyllinger og at arealet til veger minimeres. 

- Gjøre en grundig vurdering av utnyttelsesgrad ut fra klimaperspektiv. 

- Overflatevann bør i størst mulig grad ivaretas på egen eiendom gjennom fordrøyning. 

- Dersom det planlegges for elektrisitet bør alternative energikilder vurderes. 

Å benytte tverrfaglig fagkompetanse; arkitekt, landskapsarkitekt, naturfaglige rådgivere, ingeniører 
og planleggere vil være et godt utgangspunkt for å lage en plan som ivaretar de nevnte områdene og 
bidrar til å nå målet om en bærekraftig utvikling. 
Planområdet ligger et stykke unna sentrum. En kan se for seg at mye av transporten vil foregå ved 
bilbruk. Vi ber kommunen vurdere om det virkelig er attraktivt å legge til rette for boliger her. I 
tilfellet burde kollektivtilbudet herfra til nærmeste handel/servicesentra være av en slik kvalitet at en 
unngår ytterligere bilbruk med de miljøkostnadene dette innebærer ved fossilbiler. 
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Vi oppfordrer i det videre planarbeidet til å utforme bestemmelser som sikrer klimahensyn. Eksempel 
på bestemmelse kan være: Energiforbruk og klimautslipp i forbindelse med anleggsaktiviteten skal 
begrenses mest mulig gjennom redusert transportomfang og valg av materialer og utstyr som gir lavt 
energiforbruk og utslipp. Totalentreprenør skal før anleggsstart dokumentere hvordan prosjektet 
bidrar til å nå klimamålene. Dette skal gjøres gjennom et realistisk budsjett.   

Klimatilpasning er en del av helhetlig samfunnsutvikling hvor planlegging, arealdisponering og øvrig 
virksomhet setter natur og samfunn i stand til å begrense eller unngå ulemper og dra nytte av 
fordeler av klima. Klimapåslag i den aktuelle regionen må påregnes ved vurdering av særlig løsninger 
for overvannshåndtering og plassering av bygg, infrastruktur og installasjoner.  
 
 
Naturverdier og friluftsliv 
 
Vest for planområdet finnes naturtype grankalkskog i en mindre teig. Bebyggelsen bør ikke legges inn 
på denne teigen, som strekker seg inn i planområdet. 
Ut ifra ortofoto ser det ut til at det går en sti fra veien Julibakka (2314), sør for planområdet, via 
kalkskogen og over marka i vest mot skogen vest for Julibakka/Tomtebråtan. Tilrettelegging av 
adkomst til stier og turdrag kan vil være positivt for området generelt, og kan med fordel tas inn i 
bestemmelsene. 

 

Landskapsvirkning 

Løsninger for adkomst- og internveger med fyllinger og skjæringer, samt farge, form og dimensjoner 
ved oppførte bygg og installasjoner for øvrig er moment som vil påvirke helhetsinntrykket. 
Byggehøydene bør ikke være for dominerende. God arealdisponering og valg av løsninger som 
fungerer i samspill med natur og omgivelser kan både dempe inntrykket av inngrep i området, samt 
bidra til større estetiske kvaliteter. Illustrasjoner som viser fremtidig bebyggelse og infrastruktur kan 
med fordel være en del av planforslaget. 

Kommuneplanens bestemmelser inneholder ellers estetiske retningslinjer som bør være 
gjenkjennelige i planforslaget.  
 

 

Vi forbeholder oss retten til å komme med ytterligere merknader ved offentlig ettersyn av 
planforslaget.   
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Kristin Ryen Reithaug      Kristin Loe Kjeldstad  
Seksjonssjef         Fylkeskonservator 
 
 
Helge Stikbakke 
Enhetsleder trafikk og miljø 
 

 
 



  Side 5 av 5

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
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BANE NOR SF 
GRAN KOMMUNE 
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Uttalelse til varsel om oppstart for reguleringsplan for Bildenmoen - 
Gran kommune - merknader fra kulturarv 
 
Vi viser til deres brev av 3.3.2020 og til felles brev fra samfunnsutviklingsavdelingen den 
5.3.2020. 
 

Automatisk fredete kulturminner 

Ut fra våre arkiv har vi ikke kjennskap til at det foreslåtte tiltaket kommer i konflikt med 
kulturminner.  Området har etter vår vurdering så lavt potensial for automatisk fredete 
kulturminner at vi ikke vil kreve arkeologisk registrering før planen vedtas, jf. lov om 
kulturminner § 9.  
 
Vi minner om at dersom det i forbindelse med planleggingen eller tiltak i marka blir funnet 
automatisk fredete kulturminner som ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad 
det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter, jf lov om kulturminner § 
8.  Melding skal snarest sendes til kulturarv i Innlandet fylkeskommune slik at 
vernemyndighetene kan gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres 
og eventuelt vilkårene for dette. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Irene Skauen Sandodden 
Konservator/arkeolog 
 

 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
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Att. Ragnhild Børke Andresen 
 

  
 

Uttalelse - varsel om oppstart- reguleringsplan - Bildenmoen - Gran 
kommune 

Vi viser til oversendelse med varsel om oppstart av reguleringsplan for Bildenmnoen i Gran 
kommune.  

 
Fylkesmannen forventer at nasjonale og regionale interesser omtalt i Fylkesmannens forventninger 
til kommunal arealplanlegging kap. 2 og 3 (se vedlegg), blir ivaretatt i planarbeidet. Vi forventer også 
at kap. 1 om prosess og planforberedelse blir fulgt opp. 
 
  
 
 
Med hilsen 
 
Øyvind Gotehus (e.f.) 
avdelingsdirektør 

  
 
Philip Mellison 
seniorrådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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1 Forventninger til 

planleggingen 
 
 
 
 

https://www.planoppland.no/no/Nasjonale-foringer1/Fylkesmannens-forventningsbrev/
https://www.planoppland.no/no/Nasjonale-foringer1/Fylkesmannens-forventningsbrev/


FORVENTNINGER TIL KOMMUNAL AREALPLANLEGGING – 

FYLKESMANNEN I INNLANDET APRIL 2019 

Siste nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging kom i juni 2015 og skal legges til 
grunn for planleggingen de neste fire årene. Forventningene nedenfor er basert på disse og er rettet 
mot kommunal arealplanlegging. Fylkesmannen oppfordrer til å ta kontakt ved tvil om hvordan 
forventningene kan følges opp. Vi henviser ellers til planskjemaet og utdyping av nasjonale og 
regionale føringer på www.planoppland.no.  
 
Samhandlingen mellom kommunen som planmyndighet og alle som skal medvirke er avgjørende for 
hvor effektive planprosessene blir. Revisjon av nettstedet www.planoppland.no, videreutvikling av 
regionalt planforum og varierte plankonferanser/samlinger er utviklingstiltak regionale myndigheter 
har satt i gang og invitert kommunene med på. Tiltakene inngikk også som en del av forsøket med 
samordning av statlige innsigelser til kommunale planer i fylket.  
 
Kapittel 1 inneholder forventninger til kommunale arealplanprosesser der tidlig dialog er særlig 
vektlagt, mens kapitlene 2 og 3 omtaler hvilke nasjonale og viktige regionale interesser som 
forventes ivaretatt i kommunal arealplanlegging.  Utdypingen for det enkelte plantema er rettet mot 
reguleringsplanleggingen, men de samme temaene forventes ivaretatt i kommuneplanens arealdel.  
 
 
1. GODE OG EFFEKTIVE PLANPROSESSER  
Sitat fra Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2015: 
 
Regjeringen vektlegger raskere prosesser for planlegging av bolig, næring og samferdsel. Samtidig 
styrker regjeringen det lokale selvstyret i planleggingen. Dette betyr at fylkeskommunene og 
kommunene får økt ansvar for å sikre nasjonale og viktige regionale interesser. Gjennom bedre 
samarbeid og effektivisering av planarbeidet er det mulig å korte ned tidsbruken, samtidig som 
viktige hensyn og kvalitetskrav ivaretas. For å sikre raskere prosesser og redusere konflikter, 
gjennomfører regjeringen forsøk der fylkesmennene i tolv fylker har fått økt ansvar for samordning av 
statlige innsigelser. Regjeringen gjør også forenklinger i plan- og bygningsloven og tilrettelegger for 
økt bruk av IKT, og forventer at fylkeskommunene og kommunene tar i bruk mulighetene dette gir. 
 
De nasjonale forventningene gjelder for planleggingen generelt. Fylkesmannen tar utgangspunkt i 
forventningene og klargjør i dette kapitlet hvilke tilbud om samhandling det legges opp til i fylket og 
hvilke forventninger vi har til arealplanprosessene. Plan- og bygningsloven gir fleksibilitet til å tilpasse 
planleggingen etter behov. Klare overordnede føringer for areal- og samfunnsutviklingen bidrar til at 
detaljplaner kan behandles raskere og mer forutsigbart. Det er derfor viktig å ha oppdaterte 
overordna planer.  
 
Ved oppstart av konkrete planprosesser er det viktig tidlig å avklare forholdet til overordnede planer 
og eventuelle krav om konsekvensutredninger. Godt opplegg for medvirkning er også sentralt. I 
planprosessen er planskjemaet på www.planoppland.no et hjelpemiddel for strukturering. 
 
1. 1 Konsekvensutredning 
I juli 2017 tok ny forskrift om konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven til å 
gjelde. Denne har tydeliggjort hvilke planer som alltid skal behandles etter forskriften og hvilke som 
skal vurderes nærmere. Forskriften stiller klare krav både til tiltakshaver og kommunen som ansvarlig 
myndighet.  
 
Det er viktig at det før oppstart av planarbeid er foretatt en vurdering av om planen vil omfattes av 
forskriften eller ikke. Kommunen må begrunne sin avgjørelse og begrunnelsen må fremgå i varsel om 
oppstart av planarbeid. Dersom det er krav om konsekvensutredning med planprogram, skal 
planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Dette skal normalt skje samtidig 



med melding om oppstart av planarbeid. Innhold og opplegg i konsekvensutredningen skal tilpasses 
plannivået og være avgrenset til det som er beslutningsrelevant. 
 
1.2 Medvirkning 
Alle som fremmer planforslag skal legge til rette for medvirkning i planprosesser, og kommunen skal 
påse at dette er oppfylt. Kommunen har videre et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra 
grupper som krever spesiell tilrettelegging. Det er også viktig at kommunen tilrettelegger for innsyn i 
kommunale planprosesser gjennom aktiv bruk av digital plandialog, jf. plansatsingsprosjektet for 
Hedmark og Oppland og videreføringen av dette. 
 
1.3 Forventninger 
Kommunen har ansvar for at planer og beslutninger er basert på et godt og oppdatert kunnskaps-
grunnlag, og ivaretar nasjonale og viktige regionale interesser. Innsigelsesmyndighetene har ansvar 
for å vektlegge hensynet til lokaldemokratiet ved vurdering av innsigelse. Samarbeid og gode 
prosesser skal redusere bruk av innsigelser.  
 
Fylkesmannen har følgende forventninger til kommunenes planforberedelse: 
 
Når det ikke er kommunen som starter opp planarbeidet 

• sørger kommunen for god veiledning og dialog med forslagsstiller før oppstart. Det er krav 
om oppstart-møte m/referat   

• referat fra oppstartmøte ligger ved varsel om oppstart 
 
Bruk av regionalt planforum 

• komplekse/konfliktfylte planarbeid legges fram for regionalt planforum i tidlig planfase 

• kommuneplanens arealdel  
o tas ved behov opp i tidlig planfase for åpen dialog/veiledning (ikke referat) 
o samlet planforslag sjekkes alltid ut på regionalt planforum) og rettes opp før det 

legges ut på første høring (referat).  
 
Planer på høring er kvalitetssikret for bred medvirkning og rask prosess 

• planforslaget er lett tilgjengelig, med tydelig sammenheng mellom juridiske deler (kart, 
bestemmelser) og planbeskrivelse m/ ROS og ev. konsekvensutredning (KU) 

• behovet for arealbruken i planperioden er dokumentert 

• ny arealbruk er utredet i tråd med forskrift om KU 

• plankartet ligger i Innlandsgis 
 
Planer i konflikt med nasjonale/viktige regionale interesser inneholder slik informasjon 

• nasjonale og viktige regionale interesser som blir berørt er synliggjort 

• kommunen begrunner hvorfor det er nødvendig å planlegge i strid med interessene 

• det er redegjort for alternativ arealbruk og hvorfor løsningene ikke er aktuelle  

Nasjonale og regionale føringer: 

• Plan- og bygningsloven 

• Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven  

• Rundskriv H-2/14 Retningslinjer for innsigelser i plansaker etter plan- og bygningsloven 
 
Utdyping/veiledning:  

• Veiledningsnotat – Konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningslovenr  

• Veileder: Når skal tiltak i vedlegg II konsekvensutredes? Vurdering etter § 10 i forskrift om 
konsekvensutredninger 

• Veileder: Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel    
 
 



 
 
 

2. ATTRAKTIVE OG KLIMAVENNLIGE BY- OG TETTSTEDSOMRÅDER 
Sitat fra Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2015: 

  
Befolkningsveksten i byene og tettstedene fører til press på arealer og infrastruktur, og gir 
utfordringer for trafikkavvikling, helse og miljø. Samtidig gir veksten muligheter til å finne nye 
løsninger for byutvikling, næringsutvikling og transport. Regjeringen er opptatt av et godt samarbeid 
med fylkeskommunene og kommunene om å få ned klimagassutslippene, og å skape velfungerende 
byer og tettsteder for næringsliv og befolkning. God planlegging er avgjørende for å sikre effektiv 
arealbruk, et miljøvennlig transportsystem, tilstrekkelig boligbygging, sunne og trygge omgivelser og 
gode levekår for alle.  
  
De nasjonale forventningene gjelder for planleggingen generelt. Fylkesmannen tar utgangspunkt i 
forventningene og klargjør i dette kapitlet hvilke nasjonale og viktige regionale interesser som 
forventes ivaretatt gjennom den kommunale arealplanleggingen. Utdypingen er spesielt rettet mot 
reguleringsplanleggingen, men interessene må også ivaretas i kommuneplanens arealdel. Vi viser 
ellers til Fylkesmannens kommunebilder, som danner et viktig utredningsgrunnlag for planleggingen i 
kommunen. 
 
2.1 Generelt – Fortetting, areal- og transportplanlegging 
En kompakt sentrumsutvikling som tar vare på urbane kvaliteter, gang- og sykkelveger, blågrønne 
strukturer, møte- og lekeplasser bidrar til reduserte klimagassutslipp, bedret folkehelse og sikring av 
viktige natur- og landbruksarealer. En slik tilnærming utfordrer tradisjonell planlegging i fylket vårt. 
Tilrettelegging for høy arealutnytting stiller store krav til kommunen som planmyndighet, også på 
området klimatilpasning og samfunnssikkerhet. 
 
For å unngå uheldig tettstedsspredning er det nødvendig å tilstrebe klare tettstedsavgrensninger.  
Fortetting og transformasjon av områder i byer og tettsteder må brukes som virkemiddel, og vi 
anbefaler at kommunene utarbeider fortettingsanalyser for sine sentrumsområder. Dette er spesielt 
viktig fordi en utbygging som tar i bruk ubebygde arealer ofte vil komme i konflikt med nasjonale mål 
om å unngå omdisponering av dyrka mark, hindre tap av biologisk mangfold og unngå uønsket 
transportvekst. 
 
Boligutredningen fra 2015 viser at nybygging av boliger i det vesentlige bør være leiligheter. Siden 
Oppland har en betydelig overdekning av eneboliger, bør det satses på leilighetsbygging framover. Vi 
forventer generelt at det legges opp til høy arealutnytting i sentrumsnære områder og at det stilles 
krav om både minimum og maksimum bebyggbart areal (BYA).  
 
Vi forventer også at det legges opp til en parkeringspolitikk i sentrum som bidrar til å begrense 
bilbruken og redusere overflateparkering, f.eks. ved å vurdere parkeringkjeller/hus og krav om 
maksimum antall parkeringsplasser. Fylkesmannen anbefaler at det utarbeides en samlet oversikt 
over eksisterende og planlagte parkeringsplasser som grunnlag for å vurdere parkeringsdekningen 
innenfor planområdet. 
 
Nasjonale og regionale føringer: 

• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

• St. meld. nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand og Prop. 1S 
(2014-2015) 

• Meld. St. 21 (2011-2012) Klimameldingen, og klimaforliket jf. Innst. S.nr. 145 (2007-2007) 

• Rundskriv T-2/16, Nasjonale og vesentlige regionale interesser på miljøområdet – klargjøring 
av miljøforvaltningens innsigelsespraksis 

• Meld. St. 33 (2016-2017) Nasjonal transportplan 2018-2029  



• Nasjonal jordvernstrategi (Prop. 127 S(2014-2015), Innst. 56 S(2015-2016) – vedlegg 4)  
 
Utdyping/veiledning: 

• www.planoppland.no, www.miljokommune.no, www.planlegging.no og 
www.stedsutvikling.no  

 
2.2 Konkrete plantema 
 
2.2.1 Barn og unge 
Barn og unges interesser blir regelmessig berørt av kommunale planer, og det er viktig at de blir hørt. 
Planprosessen skal organiseres slik at barn og unge involveres i størst mulig grad, og får fremmet sine 
synspunkter. 
 
Konsekvenser for barn og unge skal vurderes i alle plan- og byggesaker. Det forventes at kommunen 
synliggjør hvilke vurderinger som er gjort dersom arealer planlegges omregulert på en måte som kan 
virke negativt inn på barn og unges interesser. Ved fortetting er det viktig at kommunen er svært 
bevisst på de nødvendige uterom og grøntarealer som må bestå for at barn skal kunne utfolde seg i 
trygg lek i sitt nærområde. 
 
Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde som er i bruk eller 
er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. Erstatning skal også skaffes ved utbygging eller 
omdisponering av uregulert areal som barn bruker som lekeareal eller som er egnet for lek. 
 
For å sikre tilstrekkelig kvalitet på lekeområder er det viktig å stille kvalitetskrav bl.a. om solforhold 
og arealstørrelser i planbestemmelsene, jf. hjemmel i pbl. § 12-7 nr. 4. Det er også viktig å utforme 
rekkefølgebestemmelser for å sikre opparbeiding av lekeområder, friområder og trygge adkomster 
før nye byggeområder tas i bruk, jf. hjemmel i pbl § 12-7 nr. 10. Dette er et virkemiddel for å sikre at 
uteoppholdsarealer for barn og unge blir ferdig opparbeidet etter gitte kvalitetskrav. Generelt mener 
Fylkesmannen at det ved utbygging av områder med konsentrert bebyggelse bør stilles krav om at 
leke- og uteoppholdsareal skal være opparbeidet i henhold til planen før det gis brukstillatelse for 
første bolig. Kravene i punkt 5b i Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for å styrke barn og unges 
interesser i planleggingen, konkretiserer forhold som eventuelle innsigelser vil bli vurdert ut fra. Det 
er derfor viktig at kommunen viser hvordan kravene som stilles til lekearealer skal ivaretas, og 
begrunner sine valg på en tydelig måte. 
 
Nasjonale og regionale føringer: 

• Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for å styrke barn og unges interesser i planleggingen. 
 
Utdyping/veiledning: 

• Rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging 

• Temaveileder - Barn og unge og planlegging etter plan og bygningsloven (T-1513) 
 
2.2.2 Folkehelse og universell utforming 
Rask befolkningsvekst og fortsatt urbanisering vil i tiden fremover gi store utfordringer for 
transportbehov i områder hvor det allerede er stor trafikk og medfølgende miljøbelastning med støy 
og lokal luftforurensning. Reisedata viser at det er realistisk å øke sykkelandelen. Kunnskapen vi har 
om aktivitetsnivået i befolkningen og om sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse, viser at 
dette er nødvendig. God tilrettelegging for sykkel og gange vil gi et viktig bidrag til økt fysisk aktivitet. 
Vi forventer at kommunen i størst mulig grad planlegger slik at den sikrer tilrettelegging for sykkel og 
gange.  
 
Gode steder og lokalsamfunn har stor betydning for livskvalitet, trivsel og helse. Utformingen av 
bygg, bomiljøer og offentlige rom er med på å bidra til å fremme gode møteplasser og legge til rette 
for samvær, ulike aktiviteter og bevegelse. Planleggingen må ta hensyn til at ulike grupper i 
befolkningen ut fra alder og livsfaser, etnisk bakgrunn og fysisk funksjon har ulike behov knyttet til 



bo- og nærmiljøet. For flere er det blant annet viktig å kunne være fysisk aktiv i nærmiljøet, og at det 
er enkel og lett tilgang til gode stier og gangveier med benker for hvile og til hyggelige møteplasser. 
Nærmiljøet skal også ha steder å møtes og gi muligheter for avkobling og ro i det offentlige rom, god 
tilgang til rekreasjons- og grøntområder, stille områder og ren luft. Ved å skape felles møteplasser og 
legge til rette for deltakelse i sosiale og kulturelle aktiviteter, kan planleggingen bidra til integrering 
og tilhørighet for alle befolkningsgrupper.  
 
Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk skal 
utformes slik at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte så langt det er mulig, uten 
spesielle tilpasninger eller hjelpemidler. Det er en forventning om at universell utforming legges til 
grunn i planleggingen for å gjøre samfunnet tilgjengelig for alle, og for å forhindre diskriminering av 
enkelte grupper.  
 
Kommunene kan gjennom planbestemmelsene gå lenger enn minstekravene i TEK 17, når det gjelder 
andel tilgjengelige boenheter ved ny boligutbygging og utforming av omkringliggende uteareal. 
Behovet for tilgjengelige boenheter vil øke i tiden fremover, og mange vil etterspørre leiligheter. 
Fylkesmannen forventer at flest mulig boenheter blir prosjektert og utført slik at de er tilgjengelig for 
alle, og at det også legges særlig vekt på å utforme uteoppholdsareal som kan brukes av alle. 
 
Nasjonale og regionale føringer: 

• Folkehelseloven 

• Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne 

• Meld. St. 19 (2014-2015) Mestring og muligheter  
 
Utdyping/veiledning: 

• Brev fra KMD om forholdet mellom plan og TEK 10 
 
2.2.3 Støy 
Støy er et alvorlig forurensingsproblem som bidrar til mistrivsel og til redusert søvnkvalitet og 
svekket helsetilstand. Den vanligste støykilden i Oppland er vegtrafikkstøy, men det er også støy fra 
bl.a. jernbane, massetak, skytebaner, industri- og annen næringsvirksomhet.  Det er satt opp 
nasjonale mål for reduksjon av støyplagen med 10 % innen 2020 i forhold til 1999.  
 
Hovedregelen er at kommunen skal unngå å godkjenne oppføring av bebyggelse med støyfølsom 
bruksformål i rød sone, med høyt utendørs støynivå. Den gule sonen er en vurderingssone, hvor ny 
bebyggelse kan oppføres dersom det kan dokumenteres at avbøtende tiltak gir tilfredsstillende 
støyforhold. 
 
Støy må være tema i alle reguleringsplaner der det er relevant, og temaet må inn så tidlig som mulig. 
Om nødvendig må det utarbeides støyutredninger. Støy er tema både ved etablering av ny støyende 
virksomhet og ved etablering av støyfølsomme bruksformål (boliger, barnehager, skoler, 
pleieinstitusjoner mv.) nær støykilde.  
 
Nasjonale og regionale føringer: 

• Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2016 
 
Utdyping/veiledning: 

• Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (M-128/2014).  
 
2.2.4 Forurensning – luftkvalitet og grunnforurensning  
Fylkesmannen forventer at det i byer og større tettsteder gjøres en vurdering av utbyggingsområdet i 
henhold til anbefalte grenseverdier for luftkvalitet. Boliger og lekeplasser bør ikke etableres i 
områder der luftkvaliteten overskrider grenseverdiene for gul eller rød sone. Dersom planområdet 
berører eiendommer som tidligere vært benyttet til bensinstasjon/bilverksted/ev. annen type 
næringsvirksomhet, må det det gjøres nødvendige undersøkelser for å avklare ev. 



grunnforurensning. Områder med grunnforurensning avmerkes som hensynssone i 
reguleringsplanen, og det må gis reguleringsbestemmelser med krav om videre oppfølging. 
 
Nasjonale og regionale føringer: 

• Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen (T-1520). 

• Forurensningsforskriften kap. 2 
 
2.2.5 Klima- og energi 
Det er et mål at planleggingen nasjonalt og lokalt skal legge til rette for reduserte utslipp av 
klimagasser. Fylkesmannen forventer at dette legges til grunn for arealplanleggingen. I tillegg til 
lokalisering av utbyggingsområder og transportløsninger (ATP), er også energibruk og 
energiomlegging viktige hensyn i arealplanleggingen. Energiløsninger for planområdet skal vurderes 
ut fra hensyn til klima og energieffektivitet. Kommunens egen klimaambisjon nedfelt i energi- og 
klimaplanen bør legges til grunn for valg av energi- og klimaløsninger i planområdet. Relevante 
forhold som bør vurderes er tilrettelegging for vannbåren varme, lokal produksjon av fornybar 
energi, passivhusstandard og bruk av tre som byggemateriale.  
 
Nasjonale og regionale føringer 

• Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging 

• Regional plan for klima og energi for Oppland 2013-2024 
 
2.2.6 Samfunnssikkerhet og beredskap 
Økt nedbør med mer ekstremvær, økt urbanisering og sentralisering med flere tette flater, tekniske 
inngrep osv. gir utfordringer i arealplanleggingen. Konkret må det arbeides aktivt med arealrelaterte 
forhold som lokal overvannshåndtering, flom, avrenning, erosjon og skred. Det forventes at 
flomveier/dreneringsveier kartlegges og at flom/overvannshåndtering tas inn på alle plannivå, og 
risiko- og sårbarhetsanalyser bør omfatte hele nedbørsfeltet. Det vi gjør oppstrøms påvirker det som 
skjer nedstrøms. Fylkesmannen forventer at ovennevnte klimatilpasningstiltak blir prioritert i 
arealplanleggingen. Se også 2.2.8 om blågrønn struktur og overvann, samt 3.2.1 for ytterligere 
utdyping. 
 
Attraktivitet knyttet til by- og tettsteder har også med trygghetsfølelse å gjøre og kan knyttes til 
kriminalitetsforebyggende tiltak. Fylkesmannen forventer at slike tiltak blir vurdert ved utforming av 
det offentlige rom, som f.eks. belysning, åpne løsninger mm. 
 
Nasjonale og regionale føringer: 

• DSBs Retningslinjer for Fylkesmannens bruk av innsigelse for å ivareta samfunnssikkerhet i 
arealplanleggingen 2010 

• Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 2018-2021 
 
Utdyping/veiledning: 

• DSBs Veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen 2014 

• Utbygging i fareområder - temaveileder. Statens byggtekniske etat (1-2008) 

• Samfunnssikkerhet i arealplanlegging - Kartlegging av risiko og sårbarhet (DSB 2010) 

• Håndbok Tryggere nærmiljøer – om kriminalitetsforebygging og fysiske omgivelser – SLT og KRÅD 

• Klimahjelperen – veileder – DSB 2015 
 

2.2.7 Jordvern 
Dyrka og dyrkbar jord er en grunnleggende ressurs for å sikre matforsyninga på kort og lang sikt. 
Stortinget behandlet i desember 2015 nasjonal jordvernstrategi. Stortinget fastsatte der et mål om at 
den årlige omdisponeringen av dyrka jord skulle være mindre enn 4000 daa/år innen 2020. Dette 
tilsvarer ca. 200 daa/år i Oppland. Ut fra dette er det klart at omdisponering av dyrka jord og generell 
arealutnyttelse må vurderes strengere enn tidligere. I den sammenheng bør tidligere avsatt areal i 
kommuneplanens arealdel også revurderes ved rullering, - både i forhold til omdisponering av dyrka 



jord og krav om høyere arealutnytting.  For å minske utbyggingspresset på jordbruksarealer, 
forventer Fylkesmannen at det blir lagt opp til effektiv arealutnyttelse ved planlegging av bygge- og 
anleggstiltak.  
 
Fylkesmannen forventer at det stilles krav til effektiv bruk av eksisterende og planlagte 
byggeområder, spesielt rundt viktige kollektivknutepunkt.  
 
Dersom det er aktuelt å omdisponere dyrka eller dyrkbar mark, skal det også utredes alternativ som 
ikke medfører tap av dyrka/dyrkbar mark.  
 
Fylkesmannen forutsetter at det i planbeskrivelsen lages et arealregnskap som viser omdisponering 
av fulldyrka areal, overflatedyrka areal, innmarksbeite, skogsareal fordelt på høg, middels og lav 
bonitet samt dyrkbart areal, alle fordelt på ulike arealformål. Fylkesmannen forutsetter at 
kommunen opplyser om omdisponering av dyrka og dyrkbart areal i sin KOSTRA-rapportering. 
 
Nasjonale og regionale føringer: 
Jordloven 
Nasjonal jordvernstrategi (Prop. 127 S(2014-2015), Innst. 56 S (2015-2016) – vedlegg 4) 
 
2.2.8 Blågrønn struktur 
Grønne korridorer og sammenhenger for naturmangfoldet bør finnes på kryss og tvers av hele 
byggesonen. Vassdrag og grønne områder bør ses i sammenheng – som en blågrønn struktur. 
 
Overvann (Overflateavrenning som følge av nedbør eller smeltevann) 
Lokal overvannsdisponering er arealkrevende og forventes vurdert på alle plannivå. Dette innebærer 
systematisk innarbeiding av overvannstiltak som infiltrasjon, fordrøyning og trygg avledning av 
overvannsflommer ved utforming av reguleringsplaner. Lokal overvannsdisponering bør ses i 
sammenheng med håndtering av andre utfordringer som flom, erosjon, jord- og flomskred og 
vurderes i et helhetsbilde. 
 
Fylkesmannen forventer at håndtering av overvann i bebygde områder bidrar til å forebygge skader, 
brukes som landskapselement og til rekreasjonsformål, og styrker det biologiske mangfoldet i 
bymiljøet. 
 
Vannkvaliteten i regnvann og overvann er forskjellig. Det kan derfor være nødvendig å rense 
overvannet før det slippes ut i en resipient. Rensebehovet kan reduseres ved god lokal håndtering av 
overvannet og grønnstruktur kan være et viktig verktøy i denne sammenhengen. 
 
Grønnstruktur 
Det forventes at kommunene opprettholder et mest mulig sammenhengende nettverk av grønne 
områder i og i tilknytning til byer og tettsteder. Særlig vekt må legges på å sikre gode og varierte 
områder nær boliger, skoler og barnehager.  
 
Kommuneplanens arealdel er det viktigste plannivået for å bevare og videreutvikle den overordnede 
grønnstrukturen.  Områdereguleringer som ser større områder i sammenheng er et viktig verktøy for 
å sikre detaljene i grønnstrukturen. Også detaljreguleringer og oppfølging av disse er avgjørende for 
å ta vare på og videreutvikle grønnstrukturen i byer og tettsteder. 
 
Bymiljøer har flere biotoper som kan fungere som leveområder for arter. Relativt sett er 
naturmangfoldet i byer og tettsteder lavt, men urbane områder har ofte et overraskende høyt antall 
arter av enkelte artsgrupper. Ved planlegging i byer og tettsteder må hensynet til naturmangfoldet 
vurderes og sikres. Det vises til kapittel 3.2.5 angående ivaretakelse av naturmangfold. 
 
Nasjonale og regionale føringer: 

• Vannressursloven 



• Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging 

•  Meld St. 18 (2015-2016) Friluftsliv – natur som kilde til helse og livskvalitet.  
 
Utdyping/veiledning: 

• På lag med regnet – Veileder for lokal overvannshåndtering 

• Planlegging av grønnstruktur i byer og tettsteder M-100/2014 

• www.miljokommune.no (overvann) 

• NOU 2015:16 – Overvann i byer og tettsteder 
 
2.2.9 Varehandel 
Det er et mål å styrke by- og tettstedsentre, unngå unødig byspredning og en minst mulig 
avhengighet av privatbil ved handelsreiser. Fylkesmannen forventer at det settes rammer for 
lokalisering, omfang og type handel som kan etableres for å unngå spredning av sentrumsfunksjoner 
som kan være uheldig for sentrumsutviklingen og gi økte klimagassutslipp.  
 
Nasjonale og regionale føringer: 

• Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre 

• Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland   

http://www.miljokommune.no/


3. BÆREKRAFTIG AREAL- OG SAMFUNNSUTVIKLING 
Sitat fra Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2015: 

  
For å hindre alvorlige klimaendringer må vi i årene som kommer forberede oss på en langsiktig 
omstilling til et lavutslippssamfunn. Vi må også tilpasse oss effekten av klimaendringer som allerede 
skjer. Dette krever at vi tar i bruk sterkere virkemidler enn vi har gjort til nå, og at vi sikrer effektiv 
ressursutnyttelse i areal- og samfunnsutviklingen. Samtidig blir det viktig å legge til rette for økt 
verdiskaping og næringsutvikling, og innovasjon og vekst i nye og grønne næringer. Regjeringen vil 
fremheve kommunenes og fylkeskommunenes sentrale roller som utviklingsaktør og planmyndighet i 
arbeidet for et sikkert, vekstkraftig og miljø- og klimavennlig samfunn. 
 
De nasjonale forventningene gjelder for planleggingen generelt. Fylkesmannen tar utgangspunkt i 
forventningene og klargjør i dette kapitlet hvilke nasjonale og viktige regionale interesser som 
forventes ivaretatt gjennom den kommunale arealplanleggingen. Utdypingen er spesielt rettet mot 
reguleringsplanleggingen, men interessene må også ivaretas i kommuneplanens arealdel. Vi viser 
ellers til Fylkesmannens kommunebilder, som danner et viktig utredningsgrunnlag for planleggingen i 
kommunen. 
 
3.1 Generelt om bærekraftig arealplanlegging 
Plan- og bygningslovens prinsipper om å samle og konsentrere arealinngrep er viktig å følge opp også 
i mer spredtbygde områder og i fjellet, for å unngå utslippsøkninger fra transport og for å ivareta 
viktige landbruks-, natur-, landskaps- og friluftslivsverdier.  
 
Nasjonale og regionale føringer: 

• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

• St. meld. nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand og Prop. 1S 
(2014-2015)  

• Rundskriv T-2/16, Nasjonale og vesentlige regionale interesser på miljøområdet – klargjøring 
av miljøforvaltningens innsigelsespraksis 

•  Meld. St. 33 (2016-2017) Nasjonal transportplan 2018-2029  
 

Utdyping/veiledning: 

• www.planoppland.no, www.miljokommune.no, www.planlegging.no   
 
3.2 Konkrete plantema 
Plantema som er nevnt under hovedkapittel 2 gjelder også for hovedtemaet bærekraftig areal- og 
samfunnsutvikling. Kommunen må tilpasse oppfølgingen av plantemaene til det enkelte planarbeid, 
ut fra både planformål og planområde. 
 
3.2.1 Samfunnssikkerhet og beredskap 
Planlegging for et sikkert samfunn må ta hensyn til også andre risikofaktorer enn klimaendringene. 
Det er viktig at kommunens arbeid med risiko- og sårbarhetsanalyser er tverrsektorielt. Risiko- og 
sårbarhetsanalysene for utbyggingsplaner bør ses i sammenheng med de helhetlige risiko- og 
sårbarhetsanalysene for kommunene. 
 
Fylkesmannen forventer at kommunene tar hensyn til klimaendringer og risiko og sårbarhet i sin 
arealplanlegging og byggesaksbehandling. Kommunene må sørge for at det utarbeides risiko- og 
sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) som gir et godt kunnskapsgrunnlag for å forebygge og redusere 
aktuelle risiko- og sårbarhetsforhold i utbyggingsplaner. Det må særlig tas hensyn til naturfarer og 
eksisterende og framtidige klimaendringer. Resultatet av ROS-analysen må påvirke planutforming slik 
at de juridisk bindende deler av planmaterialet (arealformål, hensynssoner og planbestemmelser) 
sikrer tilfredsstillende samfunnssikkerhet ved nye bygge- og anleggstiltak. 
 
 



 
 
Nasjonale og regionale føringer: 

• Meld. St. 33 (2012-2013) Klimatilpasning i Norge 

• Meld. St. 15 (2011-2012) Hvordan leve med farene 

• NVEs Retningslinjer flom- og skredfare i arealplaner 2011 

• DSBs Retningslinjer for Fylkesmannens bruk av innsigelse for å ivareta samfunnssikkerhet i 
arealplanleggingen 2010 

• Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 2014-2017 
 
Utdyping/veiledning:  

• DSBs Veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen 2014 

• Utbygging i fareområder - temaveileder. Statens bygg-tekniske etat (1-2008) 

• Samfunnssikkerhet i arealplanlegging - Kartlegging av risiko og sårbarhet (DSB 2010) 

• Klimahjelperen – veileder-DSB 2015 

• NVEs retningslinjer 2014 – Flaum- og skredfare i arealplanar 

• NVEs sjekkliste for reguleringsplaner 2014 
 
3.2.2 Landbruk  
Vi viser til plantema 2.2.7 Jordvern. 

Ved ev. utbygging i beiteområder for husdyr, må konsekvenser som beslag av beiteareal og virkning 
for beitedyras trekkveger utredes. Husdyrs bruk av arealer bør kartfestes og en må søke løsninger 
som sikrer de beste beitearealene og at areal som ikke blir bygd ned fortsatt kan brukes til beite. 
 
Ved planlegging av fritidsbebyggelse i beiteområder for husdyr, mener Fylkesmannen at det ut fra 
hensyn til beitedyr og fare for gjengroing av landskapet, generelt sett ikke bør tillates inngjerding av 
hyttetomter. 
 
3.2.3 Landskap 
Landskapshensyn er vektlagt gjennom Norges ratifisering av den europeiske landskapskonvensjonen. 
Vektlegging av virkningene for miljø og landskap er viktig i alle planer, men spesielt viktig ved 
utbyggingsplaner i fjellet, nær vassdrag og i helhetlige kulturlandskap. Fylket har en levende 
seterkultur og viktig kulturarv knyttet til utnyttelse av ressursene i fjell og utmark. I slike områder 
forventer Fylkesmannen at det settes krav om visualiseringer som viser nær- og fjernvirkning av 
planlagt utbygging i planbeskrivelsen. 
 
I Oppland er det 13 nasjonalt verdifulle kulturlandskapsområder, og av disse er ett område utpekt 
som nasjonalt utvalgt kulturlandskap i jordbruket (Nordherad i Vågå). Dette er områder med store 
kulturhistoriske og miljømessige kvaliteter, og representerer de viktigste landskapstypene i fylket. 
Det bør fastsettes bestemmelser som regulerer bebyggelse og anlegg slik at utforming og hensyn til 
landskapselement sikres i planmaterialet.  
 
Nasjonale og regionale føringer: 

• Nasjonalt miljøprogram 2012 og Regionalt miljøprogram for jordbruket i Oppland 2013-2016 

• Verdifulle kulturlandskap i Norge, Direktoratet for naturforvaltning, 31.08.1994 

• St.meld. nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand og Prop. 1S 
(2014-2015) 

 
Utdyping/veiledning: 

• Verdifulle kulturlandskap i Oppland, Rapporter som konkretiserer kulturarv og biologisk 
mangfold innenfor det enkelte område, Oppland fylkeskommune og Fylkesmannen i Oppland 

• Veileder T-1450 Planlegging av fritidsbebyggelse, Miljøverndepartementet 2005 
 



 
 
3.2.4 Naturmangfold 
Norge har som mål å stanse tapet av biologisk mangfold og sikre at trua arter blir opprettholdt på 
livskraftige nivå. Naturmangfoldloven har forsterket disse føringene gjennom forvaltningsmål for 
arter og naturtyper, og krav til generell aktsomhet. Lovens (nml) prinsipper i §§ 8-12 skal legges til 
grunn som retningslinjer ved offentlig beslutningstaking, og vurderingen skal framgå av beslutningen. 
Vi forventer at vurderinger etter nml §§ 8-12 innarbeides i planbeskrivelsen og/eller i 
konsekvensutredningen, og at det tas hensyn til naturverdier gjennom bruk av arealformål og 
bestemmelser. Kommunen må kritisk vurdere om kunnskapsgrunnlaget er godt nok, særlig i større 
utbyggingssaker, og ta stilling til behovet for tilleggsutredninger.  
 
Når det gjelder verneområder er hovedregelen at vernebestemmelsene har forrang foran 
reguleringsbestemmelsene. Eldre reguleringsplaner (før 2009) har imidlertid forrang foran 
vernebestemmelser i landskapsvernområder, dersom det er konflikt mellom vernebestemmelser og 
reguleringsbestemmelser. 
 
For områder som er under utredning for vern etter naturmangfoldloven gjelder nml § 44. Etter 
denne bestemmelsen kan et forvaltningsorgan uten videre avslå en søknad om tillatelse mv. til et 
tiltak. Tillatelse kan bare gis dersom tiltaket er uten nevneverdig betydning for verneverdiene.  
 
Nasjonale og regionale føringer: 

• Naturmangfoldloven 

• Forskrift om utvalgte naturtyper 

• Forskrift for ulike prioriterte arter 

• Meld. St. 14 (2015-2016) Natur for livet   
 
Utdyping/veiledning: 

• Veileder T-1554 B, Naturmangfoldloven kapittel II  
 
3.2.5 Villrein 
Hensynet til villrein skal vektlegges i planområder som ligger innenfor nasjonalt villreinområde, 
buffersonen og utviklingssonen, slik det er gradert i regional plan for Rondane - Sølnkletten, vedtatt i 
2013. Det pågår for tiden et tilsvarende arbeid med regional plan for Dovrefjellområdet og 
Ottadalen. Hovedformålet med disse planene er å sikre hensyn til villreinen og avveie dette mot lokal 
omstilling og utvikling.  
 
Fylkesmannen forventer at foreliggende kunnskapsgrunnlag i bl.a. NINA sine rapporter om 
bestandssituasjon og ferdsel i våre villreinområder tas i bruk. Videre må planforslaget avklare mulige 
direkte konflikter med villreinens arealbruk og ha en vurdering av mulige indirekte konsekvenser ved 
at planlagt utbygging kan føre til økt ferdsel inn i leveområdet for villrein.  Planforslaget skal også 
vurdere hvordan økt ferdsel kan fanges opp i eksisterende og evt. planlagte kanaliseringstiltak.  
 
Nasjonale og regionale føringer: 

• Naturmangfoldloven  

• Miljøverndepartementets brev av 12. april 2007 om regionale planer for villreinområdene 

• Regional plan for Rondane-Sølnkletten (2013) 

• Regional plan for Ottadalsområdet (2016) 

• Regional plan for Dovrefjell (2017) 
 
3.2.6 Friluftsliv 
Attraktive arealer hvor det er mulig å gå på tur, sykle, bade, jakte, fiske osv. er en forutsetning for 
friluftsliv. Muligheten for et allsidig friluftsliv må sikres gjennom en bevisst arealforvaltning, både i 
nærmiljøet, langs vann og vassdrag, i skogen og på fjellet. Både Fylkesmannen, fylkeskommunen og 



kommunene skal ta hensyn til friluftslivsverdier og allmennhetens mulighet til å drive friluftsliv, når 
de behandler saker om arealdisponering. Det må også sjekkes ut at planområder ikke er i konflikt 
med statlig sikra friluftsområder. Fylkesmannen er regional representant for staten som grunneier i 
de sikrede friluftsområdene.  
 
Fylkesmannen forventer at kommunene vektlegger arbeidet med kartlegging og verdsetting av 
friluftsområder som koordineres av Oppland fylkeskommune, med statlig finansiering. I denne 
sammenhengen er det også viktig å vektlegge ivaretakelse av større inngrepsfrie naturområder. 
 
Nasjonale og regionale føringer: 

• Friluftsloven 

• Naturbase: Statlig sikra friluftsområder 

• Meld St. 18 (2015-2016) Friluftsliv – natur som kilde til helse og livskvalitet.  
 
3.2.7 Vassdrag 
Vannforskriften og dens mål om minimum god økologisk og kjemisk tilstand må vurderes og følges 
opp i kommunale planprosesser. 
 
Det er et nasjonalt mål å bevare strandsona som natur- og friluftsområde tilgjengelig for alle, og sikre 
vassdragslandskap, vassdragsbelter og vannkvalitet. Ivaretagelse av tilstrekkelig byggeforbudssone 
langs sjø og vassdrag har prioritet. Fylkesmannen forventer at vassdragsverdier og allmenn 
tilgjengelighet langs vassdraget ivaretas med relevante arealformål og planbestemmelser. Det er 
spesielt viktig at byggeforbudssona langs verna vassdrag er bred nok.  
  
Fylkesmannen forventer at kantvegetasjonen ivaretas gjennom planarbeidet, og at det stilles krav 
knyttet til inngrep i vannforekomsten. Dersom planområdet ligger i nedslagsfeltet til verna vassdrag, 
forventer Fylkesmannen at det gjøres vurderinger hvorvidt planen berører verneverdier som lå til 
grunn for vernet. 
 
Bekker bør beholdes åpen som et natur- og landskapselement. Mindre bekker og flomløp bør ses i 
sammenheng med planleggingen for overvannshåndtering.  
 
Nasjonale og regionale føringer: 

• Vannressursloven 

• Lov om laksefisk og innlandsfisk mv.  

• Rikspolitiske retningslinjer for varig verna vassdrag 

• Forskrift om rammer for vannforvaltningen (Vannforskriften) 
 
Utdyping/veiledning: 

• www.miljokommune.no  
 
 

http://www.miljokommune.no/
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Merknader til Reguleringsplan for Bildenmoen - Gran kommune 

Vi viser til brev datert 20.05.2020, varsel oppstart av reguleringsplan for Bildenmoen i Gran 

kommune 

Bakgrunn:  

Formålet med reguleringsplanarbeidet er å regulere framtidig boligbebyggelse. Det vil i 

hovedsak planlegges for etablering av eneboliger, og eventuelt noe tettere bebyggelse. 

Staten vegvesen ble ikke varselet i forbindelse med oppstartsvarsel. 

Statens vegvesens rolle i planleggingen:  

Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, 

vegnormalene og andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i 

planleggingen. Vi uttaler oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, som statlig 

fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport.  

Statens vegvesen har det generelle ansvaret for å påse at trafikksikkerhet og 

fremkommelighet ivaretas i transportsystemet. Dette gir oss rett til å stille krav til både 

statlige, fylkeskommunale og kommunale veger, gater og løsninger for gående og syklende.  

 

Våre innspill:  

Ut fra mottatte varslingsdokumenter forstår vi det som at eksisterende adkomstvei i 

nord/vest i planområdet er tenkt som adkomst til det nye boligområdet. Krysset må 

utformes i henhold til Statens vegvesen sin håndbok N100.  

 

Ved siden av krysset i nord er det registret en drosje holdeplass. Dette bør reguleres inn i 

planen i videre prosess.  
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Statens vegvesen Transport og samfunn  

Med hilsen 

 

 

 

Hans Martin Asskildt 
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Hei
 
HRA er opptatt av at renovasjonstekniske løsninger skal planlegges i en tidlig fase av en
utbygging. Renovasjon er en del av infrastrukturen, og må hensyn tas i reguleringsplaner. 
Dette gjelder avsetting av areal, bredde på vei, sikkerhet, stigningsforhold, tilgjengelighet
for renovasjonsbil, snuplass, kapasitetsberegninger og andre forhold.
 
Tilgjengelighet
Beholdere skal stå lett tilgjengelig i utkanten av boområder og innenfor 10 meter fra vei.
Det er Renovasjonsforskriften som regulerer krav til vei og fremkommelighet. Kjørebanen
skal være minimum 3m bred + veiskulder 0,5 m på hver side. Veiskulder er kjørbart felt
som ligger inntil kjørebanen. Veien og bruer må tåle et akseltrykk på 10 tonn. Snuplass skal
være tilpasset Vegvesenets norm for store lastebiler. Det er ikke forenlig med parkering av
biler på en snuplass. Rygging skal unngås av sikkerhetsmessige årsaker, og rygging skal skje
kun for å snu. Det er snuplass eller mulighet for gjennomkjøring som ofte mangler i trange
boligfelt.
 
Plass til beholdere for avfall skal legges i utkanten av boområder. Det er ikke ønskelig at
renovasjonsbiler skal kjøre inn på gårdsplasser og tun på grunn av sikkerheten til myke
trafikanter. Barn skal ha et trygt boområde uten at store lastebiler skal inn i tun og
gårdsplasser. Skal en renovasjonsbil kjøre inn i boområder må krav til vei og
fremkommelighet være avklart etter forskriftens bestemmelser. Krav må innfris både ved
regulering til eneboliger, blokker og hytter.
 
Nedgravde renovasjonsanlegg
Nedgravde renovasjonsanlegg er en bedre løsning enn tradisjonelle beholdere når det
gjelder det estetiske. Ønsker en utbygger ovennevnte løsning er dette et godt alternativ
med en bebyggelse på minimum 10-15 husstander. Utbygger må søke HRA før utbygging
for å sikre planlegging, befaring, tilgjengelighet og kapasitetsberegning. Utbygger betaler
alle utgifter knyttet til etablering av anlegg. Renovasjonsgebyr for husholdning hvor
nedgravd renovasjonsanlegg benyttes, blir det samme som standard renovasjonsgebyr.
 
Det er en fordel å ha avfall under bakken i forhold til luktproblematikk. Det er kaldere
under enn over bakken om sommeren. Estetikken er viktig i et boområde, og nedgravde
renovasjonsanlegg er penere enn tradisjonelle avfallsbeholdere. Det finnes 2 muligheter.
Helt nedgravd hvor kun innkastluken er over bakken. Delvis nedgrav hvor 60% er over
bakken. I tette boligområder anbefales helt nedgravde
beholdere da disse tar mindre plass over bakken. Arealkrav blir ca. 2x2 meter pr.

mailto:martine@hra.no
mailto:ragnhild.borke.andresen@ramboll.no
mailto:postmottak@gran.kommune.no


avfallsgruppe som er: matavfall, restavfall, papir/papp, plastemballasje og glass- og
metallemballasje. Arealkrav blir dermed 10-14 meter pr. anlegg som er beregnet på 30-33
husstander. Beholdere kan stå bak hverandre og på hver side av en snuplass. Det er flere
muligheter som må avklares i hvert enkelt tilfelle.
 
Kapasitetsberegninger
Kapasitetsberegninger gjøres etter oppsatt tømmeintervall for HRA, og tømmeintervall er
likt for alle 5 kommuner. En utbygger må beregne kapasitet etter oppsatt tømmeintervall,
da det ikke er valgmuligheter i forhold til denne problematikken. Utnyttelsesgraden for
bolig kan ikke gå på bekostning av infrastruktur – i dette tilfellet renovasjon.
Matavfall og restavfall                       tømmes hver 14. dag
Papir og plastemballasje                   tømmes hver 4. uke
Glass- og metallemballasje                tømmes hver 8. uke
 
Søknadsskjema for nedgravde renovasjonsanlegg finnes på HRA`s nettside: www.hra.no.
Det må søkes i planleggingsfasen slik at man sikrer at krav følges. HRA foretar befaring
etter søknad, samt følger opp saken frem til driftsfase.
 
Det er Forurensningsloven som regulerer avfall fra husholdning og næringsliv. Avfall fra
husholdning er kommunenes monopoldel (som utføres av HRA) og kan f.t. ikke håndteres
av andre enn HRA. Avfall fra næringsvirksomhet og husholdning kan ikke blandes. Dette på
grunn av ”faren” for subsidiering. Det betyr at i større bygg hvor næring etablerer seg i
første/andre etasje, og det etableres leiligheter i øvrige etasjer må avfall deles på 2
steder/avfallsrom. Dette må hensyn tas i forbindelse med bygging i tettbebygde områder. 
 
Næringsavfall kan håndteres av private aktører hvis virksomheter ønsker, men etter
Forurensningslovens bestemmelser om kildesortering og gjenvinning. HRA kan også
tømme næringsvirksomheter når disse har næringsavtale med HRA.
 
Håper våre innspill kan være til nytte i forbindelse med videre planarbeid.
 
 
Med vennlig hilsen,

Martine Juliane Lundberg Tørseth                       
Kundebehandler                                               

 
Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS               
E-post:   martine@hra.no                 
Mobil:     (+47) 940 51 959                                               
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NVEs generelle innspill til varsel om oppstart -  Detaljreguleringsplan 

for Bildenmoen GBnr 111/1 og deler av 62/37 m.fl. , Julibakka - Gran 

kommune, Innlandet  

Vi viser til oversendelse av høringsdokumenter av 3.2.2020. 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse 

innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og 

grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning 

om hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser innen disse saksområdene skal tas hensyn til 

ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven. Forslagstiller har ansvar for at disse 

interessene blir vurdert i planarbeidet. 

Flom, erosjon, skred og overvann 

God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom- erosjon og skred. 

Plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK17) setter tydelige krav til sikkerhet mot flom, 

erosjon og skred ved planlegging og utbygging. På reguleringsplannivå vil det ofte være behov for en 

detaljert fagkyndig utredning av faren. Hensyn til klimaendringer skal også vurderes.  

Hensynet til flom må også sees i sammenheng med lokal overvannshåndtering. Økt grad av utbygging i 

nedbørfeltet gir økt andel tette flater. Dette bidrar til raskere avrenning og krappere flomtopper 

nedstrøms. Dersom vassdraget ikke har kapasitet til å ta imot denne økte avrenningen, må det planlegges 

med tilstrekkelige fordrøyningstiltak i nedbørfeltet som kompenserer økningen. Dette må gjøres tidlig i 

planprosessen slik at det blir satt av tilstrekkelig areal til tiltakene. Se ellers informasjon om overvann på 

www.nve.no/hydrologi/urbanhydrologi . 

 Vassdrag- og grunnvannstiltak 

Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre skader eller 

ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. Hvis det er behov for 

at NVE gjør en konsesjonspliktvurdering av vassdragstiltak i planen, så ber vi om at dette kommer klart 

frem av oversendelsesbrev.  NVE kan avgjøre at reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom 

vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i planen.  

http://www.nve.no/hydrologi/urbanhydrologi
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Energianlegg 

Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for samfunnet. Planen må 

derfor ta hensyn til anlegg som er planlagt eller har konsesjon etter energi- og vassdragslovgivningen. 

Hvis planen kommer i berøring med energiinteresser, bør berørte energiselskap involveres tidlig. 

 

Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veiledere og verktøy: 

 NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.  

 NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i 

arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår 

innsigelse.  

 NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og 

skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i 

planen. 

 NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder 

er vurdert og godt nok dokumentert. 

 www.miljokommune.no gir nyttige tips om overvannshåndtering i arealplanlegging.  

 Klimaservicesenteret/klimaprofilene gir et kortfattet sammendrag av dagens klima, forventede 

klimaendringer og klimautfordringer. 

 De Statlige planretningslinjene for klima og energiplanlegging og klimatilpasning av 28.09.2018  

gir føringer for hvordan klimatilpasning skal bli ivaretatt i planleggingen. 

 For vurdering av overvann kan også følgende publikasjoner fra Norsk Vann være aktuelle. 

Norsk Vanns veileder A162 – «Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering» og Norsk 

Vanns rapport B22 - «Vann og avløp i arealplanlegging og byggesaksbehandling», 

https://www.norskvann.no/index.php/kompetanse/va-bokhandelen. 

 Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan. 

Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn.  

NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale 

interesser. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og 

innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt. Vi ber 

om at alle plandokumenter sendes elektronisk til ro@nve.no. 

 

Med hilsen 

 

Toril Hofshagen 

regionsjef 

Sigrid Johanne Langsjøvold 

seniorrådgiver 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

https://www.nve.no/karttjenester/
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2213145
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Vannforvaltning/Overvann/Overvann-i-planlegging
https://klimaservicesenter.no/faces/desktop/article.xhtml?uri=klimaservicesenteret%2Fklimaprofiler
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-09-28-1469
https://www.norskvann.no/index.php/kompetanse/va-bokhandelen
http://www.nve.no/arealplan
mailto:ro@nve.no
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Kopi til: 

Anne Lise Koller 

Ole Næss 

postmottak@gran.kommune.no 

 



Avsender: Direktoratet for mineralforvaltning
Postboks 3021 Lade
7441 TRONDHEIM

Illlllllll111111111111111111111111111111
117135-101-17

Ramboll Norge AS Lillehammer
Postboks 427 Skøyen
0213 OSLO

Vedr. 20-00275-2 -  Uttalelse til oppstart av reguleringsplanarbeid av detaljregulering Bildenmoen ,
gbnr 111/1 og deler av gbnr 62/37 og 62/35 samt gbnr 62/38, i Gran kommune

Vedlagt følger digital post fra Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard.

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard har startet asende ut posten digitalt.
Dette er i trad med regjeringens digitaliseringsprogram om digital kommunikasjon som forstevalg i
samhandlingen mellom det offentlige og innbygger og neringsliv.

Posten vil bli distribuert til mottakerens meldingsboks i Altinn, etter hvert også til valgte postkasse hos
Digipost eller eBoks.

Dokument som ikke er åpnet i Altinn innen 2 virkedager etter at det er tilgjengelig i meldingsboksen, blir
skrevet ut og sendt via Posten.

Med hilsen

Direktoratet for mineralforvaltning
med Bergmesteren for Svalbard.
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Direktoratet for mineralforvaltning
med Bergmesteren for Svalbard

Rambll Norge AS Lillehammer
Postboks 427 Skøyen
0213 OSLO

Dato:
Vår ref:
Deres ref:

26.02.2020
20/00275-2

Uttalelse til oppstart av reguleringsplanarbeid av detaljregulering
Bildenmoen , gbnr 111/1 og deler av gbnr 62/37 og 62/35 samt
gbnr 62/38, i Gran kommune

Ladebekken SO
Postboks 3021 Lade

N-7441 Trondheim

TELEFON + 47 73 90 46 00

E-POST post@dirmin.no

WEB www.dirmin.no

GIRD 7694.05.05883

SWIFT DNBANOKK

!EN NO5376940505883

ORG.NR. NO 974 760 282

SVALBARDKONTOR

TELEFON +47 79 02 12 92

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
ovennevnte sak, datert 3. februar 2020.

DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske
ressurser, og skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og
bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. Vi forvalter lov om erverv og
utvinning av mineralske ressurser (mineralloven), og har i tillegg et særlig ansvar for at
mineralressurser blir ivaretatt i saker etter plan- og bygningsloven.

Sentrale mål i mineralforvaltningen er asikre tilgangen til mineralressursene i framtida
og ahindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig
utnyttelse.

Om saken
Formålet med reguleringsplanarbeidet er å regulere framtidig boligbebyggelse.
Planområdet ligger i Julibakka og dekker et areal på omtrent 24 daa. Planområdet
foreslås avgrenset i tråd med område avsatt til boligbebyggelse i kommuneplanens
arealdel. Gran kommune og forslagsstiller vurderer at planen ikke utløser krav om
konsekvensutredning.

Uttalelse fra DMF
DMF kan ikke se at det foreslåtte planområdet berører registrerte forekomster av
mineralske ressurser, bergrettigheter eller masseuttak i drift. Vi kan heller ikke se ut
fra forelagt informasjon, at planen vil omfatte uttak av masse som vil omfattes av
mineralloven. Vi har derfor ingen merknader til varsel om oppstart av detaljregulering
av Bildenmoen.

Dersom det i forbindelse med videre behandling av planen viser seg at noen av våre
fagområder kan bli berørt, ber vi om a fa saken oversendt når den blir lagt ut til høring
og offentlig ettersyn.



For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som
er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m.,
supplert med relevante kartdata fra andre etater.

Vennlig hilsen

Dragana Beric Skjostad
seksjonssjef

lne Cecilie Mork Olsen
senioradgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke handskrevne signaturer.
Saksbehandler: lne Cecilie Mork Olsen

Mottakere:

Rambll Norge AS

Lillehammer

Postboks 427 Sk@yen 0213 OSLO
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From: Erling Juul
To: Ragnhild Børke Andresen
Cc: postmottak@gran.kommune.no
Subject: Detaljregulering for Bildenmoen, Gran kommune
Date: mandag 17. februar 2020 13:18:03
Attachments: image001.png

Det vises til «Kunngjøring om varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid av
detaljregulering for Bildenmoen, Gran kommune» fra 03.02.2020.
 
Glitre Energi Nett har følgende merknader til planarbeidet:
 
Glitre Energi Nett har etter energiloven områdekonsesjon i Gran kommune. Dette
innebærer at vi etablerer og drifter strømnettet i kommunen (høyspent og lavspent
fordelingsnett). På denne bakgrunn gjør vi oppmerksom på at det i dette planområdet må
tas høyde for de anlegg som det er nødvendig for oss å etablere og drifte. Glitre Energi
Nett har ikke strømnett innenfor området.
 
For øvrig må det ikke iverksettes tiltak som medfører forringelse av adkomst til våre
anlegg. Det må heller ikke gjøres inngripen i terrenget som medfører endring av
overdekningen over kabler eller oppfylling av terrenget som medfører redusert høyde opp
til luftledningsanlegg.
 
I forbindelse med nye anlegg som skal tilknyttes fordelingsnettet ønsker vi en
tilbakemelding om forventet effektbehov for området så snart dette foreligger.
 
Alle bestillinger til Glitre Energi Nett som omhandler utbygging for nett-tilknytning, også
der der det foreløbig kun er et mulig prosjekt, skal meldes inn ved å fylle ut skjema som
ligger på følgende sted: https://www.glitreenergi-
nett.no/entreprenor/prosjekter/prosjektering-for-nettilknytning/ Det kan ta opptil 8
måneder fra vi mottar en henvendelse til planer for større utbygginger er utarbeidet og vi
oppfordrer derfor utbyggere å melde inn prosjekter så tidlig som mulig.
 
 
 
Vennlig hilsen / Best regards
Erling Juul
sivilingeniør nettanalyser
+47 951 95 185 

Glitre Energi Nett AS
glitreenergi.no
 

mailto:Erling.Juul@glitreenergi.no
mailto:ragnhild.borke.andresen@ramboll.no
mailto:postmottak@gran.kommune.no
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.glitreenergi-nett.no%2Fentreprenor%2Fprosjekter%2Fprosjektering-for-nettilknytning%2F&data=02%7C01%7Cragnhild.borke.andresen%40ramboll.no%7Ce8ba9be5de964b44251708d7b3a36e49%7Cc8823c91be814f89b0246c3dd789c106%7C0%7C0%7C637175386820142710&sdata=CCUg%2BhA8KFFLTNNb71Q8bixhYh%2F0JvAtTp22BjCN094%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.glitreenergi-nett.no%2Fentreprenor%2Fprosjekter%2Fprosjektering-for-nettilknytning%2F&data=02%7C01%7Cragnhild.borke.andresen%40ramboll.no%7Ce8ba9be5de964b44251708d7b3a36e49%7Cc8823c91be814f89b0246c3dd789c106%7C0%7C0%7C637175386820142710&sdata=CCUg%2BhA8KFFLTNNb71Q8bixhYh%2F0JvAtTp22BjCN094%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.glitreenergi.no%2F&data=02%7C01%7Cragnhild.borke.andresen%40ramboll.no%7Ce8ba9be5de964b44251708d7b3a36e49%7Cc8823c91be814f89b0246c3dd789c106%7C0%7C0%7C637175386820152703&sdata=IbuSg1dNz3VcgVKqnCoGr9xqVWP1RUfoiadHMQMl2qQ%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.glitreenergi.no%2F&data=02%7C01%7Cragnhild.borke.andresen%40ramboll.no%7Ce8ba9be5de964b44251708d7b3a36e49%7Cc8823c91be814f89b0246c3dd789c106%7C0%7C0%7C637175386820152703&sdata=IbuSg1dNz3VcgVKqnCoGr9xqVWP1RUfoiadHMQMl2qQ%3D&reserved=0


From: Terje Bølviken
To: Ragnhild Børke Andresen
Cc: postmottak@gran.kommune.no
Subject: Ang. reguleringsplanarbeid. for Bildenmoen.
Date: tirsdag 25. februar 2020 13:03:05

Hei.
Viser til tidligere samtaler ang. reguleringsplanene for boligtomter på Ole Næss sin
eiendom gnr/bnr 111/1 som grenser til vår eiendom gnr/bnr 62/37 i Julibakka. Vi ble der
invitert til å delta i den kommende prosessen for reguleringen med kommentarer og
innspill.
Vi har noen meninger om hvordan det bør løses hvis det skal etableres en avkjøring nord i
dette nye boligområdet. Dagens avkjøring fra Julibakka er en del av vår eiendom. Ifølge
vedlagte kart ser det ut som vår eiendom blir mye mer berørt enn det som ble forklart i
telefonsamtaler med saksbehandler.
Ser i skrivet at det i hovedsak planlegges for etablering av eneboliger og eventuelt noe
tettere bebyggelse. Hva menes med «noe tettere bebyggelse»?
På bakgrunn av disse spørsmålene ønsker vi en befaring med de involverte partene for
nærmere opplysninger og innformasjon.

 
Mvh Terje og Marilyn Bølviken
 
Sendt fra E-post for Windows 10
 

mailto:terje.bolviken@live.no
mailto:ragnhild.borke.andresen@ramboll.no
mailto:postmottak@gran.kommune.no
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986
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KONTAKT MED INNLANDET FYLKESKOMMUNE 
  



Fra: Ragnhild Børke Andresen 
Sendt: onsdag 6. mai 2020 09:47 
Til: Post Innlandetfylke 
Emne: Spørsmål angående avkjørsler i ny reguleringsplan 
Vedlegg: Bildenmoen_varslingsbrev.docx; lay_varslingskart-A4 - 1500-A.pdf; Referat 

fra oppstartsmøte 21-10-2019 .PDF; Innlandet fylkeskommune.pdf 
 
Hei!  
 
Ber om at denne sendes til riktig person i fylkeskommunen.  
 
Vi skal utarbeide reguleringsplan for Bildenmoen i Julibakka i Gran kommune. Området ligger ved 
fylkesveg 2314 Julibakka. Jeg tar kontakt fordi vi gjerne vil avklare avkjørsel/avkjørsler fra 
fylkesvegen med dere. 
 
Vi er i gang med planlegging av løsninger for området, og det ser nå ut til å være mest aktuelt å ha to 
avkjørsler, på grunn av helningsgraden i området. Den ene vil i såfall være i eksisterende avkjørsel 
som går til boligene nord for planområdet, mens den andre vil ta av fra fylkesvegen sørvest i 
planområdet. Vil det være en akseptabel løsning for fylkeskommunen?   
 
Varsel om oppstart ble sendt ut 3. februar 2020, med uttalelsesfrist 2. mars 2020. Jeg legger ved 
varslingsdokumentene og uttalelsen fylkeskommunen ga vedrørende avkjørsler. Vi kan gjerne avtale 
et møte på Skype/Teams dersom dere ønsker det. 

 
 
 



Med vennlig hilsen 
Ragnhild Børke Andresen 

Arealplanlegger 
1351588 - Lillehammer 
  
M +47 97768163 
ragnhild.borke.andresen@ramboll.no 
_________________________________ 

Rambøll 
Løkkegata 9 
N-2615 Lillehammer 
https://no.ramboll.com 
 

mailto:ragnhild.borke.andresen@ramboll.no
https://no.ramboll.com/?utm_source=tfyesm-email-NO&utm_medium=email&utm_campaign=email-signature


Fra: Ragnhild Børke Andresen 
Sendt: onsdag 20. mai 2020 15:04 
Til: hilde.bjornstad@innlandetfylke.no 
Kopi: Gard Stadheim; Ole Næss 
Emne: VS: Spørsmål angående avkjørsler i ny reguleringsplan 
Vedlegg: S-not-001 - Beskrivelse av vegsystemet.docx; B001.pdf; C001.pdf; D001.pdf; 

D002.pdf; D003.pdf 
 
Hei!  
 
Viser til eposter under. Jeg ble henvist til deg og sender her over vegtegninger og beskrivelse av 
foreløpig forslag til avkjørsler. Det er flott hvis vi kan få tilbakemelding ganske snart, da arbeidet 
videre her avhenger av dette.  
 
Med vennlig hilsen 
Ragnhild Børke Andresen 
Arealplanlegger 

M +47 97768163 
ragnhild.borke.andresen@ramboll.no 
 

Fra: Ragnhild Børke Andresen  
Sendt: onsdag 20. mai 2020 10:00 
Til: Post Innlandetfylke <post@innlandetfylke.no> 
Kopi: Ole Næss <olenaes@online.no> 
Emne: SV: Spørsmål angående avkjørsler i ny reguleringsplan 
 
Hei!  
 
Viser til epost under. Jeg lurer på om denne har kommet fram til rett avdeling og om jeg kan få en 
kontaktperson. Vi har nå vegtegninger og beskrivelse som kan utfylle det jeg sendte over i eposten.  
 
Med vennlig hilsen 
Ragnhild Børke Andresen 
Arealplanlegger 

M +47 97768163 
ragnhild.borke.andresen@ramboll.no 
 

Fra: Ragnhild Børke Andresen  
Sendt: onsdag 6. mai 2020 09:47 
Til: Post Innlandetfylke <post@innlandetfylke.no> 
Emne: Spørsmål angående avkjørsler i ny reguleringsplan 
 
Hei!  
 
Ber om at denne sendes til riktig person i fylkeskommunen.  
 
Vi skal utarbeide reguleringsplan for Bildenmoen i Julibakka i Gran kommune. Området ligger ved 
fylkesveg 2314 Julibakka. Jeg tar kontakt fordi vi gjerne vil avklare avkjørsel/avkjørsler fra 
fylkesvegen med dere. 
 
Vi er i gang med planlegging av løsninger for området, og det ser nå ut til å være mest aktuelt å ha to 
avkjørsler, på grunn av helningsgraden i området. Den ene vil i såfall være i eksisterende avkjørsel 

mailto:ragnhild.borke.andresen@ramboll.no
mailto:post@innlandetfylke.no
mailto:olenaes@online.no
mailto:ragnhild.borke.andresen@ramboll.no
mailto:post@innlandetfylke.no


som går til boligene nord for planområdet, mens den andre vil ta av fra fylkesvegen sørvest i 
planområdet. Vil det være en akseptabel løsning for fylkeskommunen?   
 
Varsel om oppstart ble sendt ut 3. februar 2020, med uttalelsesfrist 2. mars 2020. Jeg legger ved 
varslingsdokumentene og uttalelsen fylkeskommunen ga vedrørende avkjørsler. Vi kan gjerne avtale 
et møte på Skype/Teams dersom dere ønsker det.  
 

 
 
 
Med vennlig hilsen 
Ragnhild Børke Andresen 

Arealplanlegger 
1351588 - Lillehammer 
  
M +47 97768163 
ragnhild.borke.andresen@ramboll.no 
_________________________________ 

Rambøll 
Løkkegata 9 
N-2615 Lillehammer 
https://no.ramboll.com 

mailto:ragnhild.borke.andresen@ramboll.no
https://no.ramboll.com/?utm_source=tfyesm-email-NO&utm_medium=email&utm_campaign=email-signature


Hei, og beklager sein tilbakemelding på denne henvendelsen. Vedlagt følger svar på henvendelsen vedr antall
avkjørsler og fartsgrense.

På grunn av planlagt bruk og funksjon bør begge adkomster dimensjoneres som "kryss" og ikke "avkjørsler" ihht
vegnormalen.

Godkjenning av byggeplan og detaljer vil bli gjort i egen prosess. I reguleringsplanen ber vi om at det tas
inn bestemmelse som sier at byggeplan for etablering av nytt kryss skal godkjennes av Innlandet fylkeskommune.

Hilde Bjørnstad



FV2314. Gran kommune Brandbu  

Utfordringer: 

Etablering av 2 adkomster, nytt boligfelt. Reguleringsplan. 

Fakta: 

 

 

 

ÅDT 207-380 kjt. 

Fartsgrense som angitt i bilde. Nordre parsell har 50 km/t.  

 



 

Anbefaling: 

Etablere 2 adkomster som omsøkt.  

Nordre adkomst blir i fartsgrense 50. Til denne bør gang og sykkel adkomster gjennom feltet etableres.  

Søndre adkomst etableres som omsøkt. Ikke grunnlag for nedsatt fartsgrense på søndre avkjørsel. Det å 

etableres tilstrekkelig sikt i avkjørsel, kryssområdet.  

Vegbredde, vegnes tilstand og kurvatur tilser at det ikke er høyt fartsnivå generelt på vegen.  



From: Ragnhild Børke Andresen
To: Post Innlandetfylke
Cc: hilde.bjornstad@innlandetfylke.no; olenaes@online.no
Subject: Reguleringsplan for Bildenmoen - spørsmål vedr. gang- og sykkelveg
Date: mandag 24. august 2020 10:50:00
Attachments: Post fra Innlandet fylkeskommune.msg

B001-F1.pdf

Hei!
 
Viser til tidligere korrespondanse vedrørende reguleringsplan for Bildenmoen. Vi har jobbet
videre med forslag til løsning i området, og har lagt inn en gang- og sykkelveg langs
fylkesvegen ihht. ønske fra fylkeskommunen (se vedlagt vegtegning). Vi lurer på om det er
aktuelt for fylkeskommunen å ta over eierskapet av denne?
 
Med vennlig hilsen
Ragnhild Børke Andresen

Arealplanlegger
1351588 - Lillehammer
 
M +47 97768163
ragnhild.borke.andresen@ramboll.no
_________________________________

Rambøll
Løkkegata 9
N-2615 Lillehammer
https://no.ramboll.com

 

mailto:ragnhild.borke.andresen@ramboll.no
mailto:post@innlandetfylke.no
mailto:hilde.bjornstad@innlandetfylke.no
mailto:olenaes@online.no
mailto:ragnhild.borke.andresen@ramboll.no
https://no.ramboll.com/?utm_source=tfyesm-email-NO&utm_medium=email&utm_campaign=email-signature


From: Ragnhild Børke Andresen
To: olenaes@online.no
Cc: Gard Stadheim
Subject: Bildenmoen - GS-veg
Date: fredag 28. august 2020 14:37:00

Hei igjen!
 
Jeg har blitt oppringt av Hilde Bjørnstad i fylkeskommunen. Vi sendte jo forespørsel om
fylkeskommunen kunne tenke seg å ta over eierskapet til GS-vegen. Hun sa at tidligere
uttalelse fra fylkeskommunen var litt kort formulert og at hun måtte forklare hva de hadde
ment. De mener det må være en forbindelser slik at beboere langs søndre adkomstveg kommer
seg til den nordre adkomstvegen, men at stiforbindelser er tilstrekkelig.  
 
Ettersom vi har én stiforbindelse, og kanskje vi kan få til én til, så kan vi derfor egentlig ta ut
GS-vegen. Uansett hadde vi tenkt å foreslå at den ikke hadde trengt å asfalteres, for å spare
utgifter, men den blir jo noe malplassert ettersom den ikke fortsetter i noen retning.
Byggegrense fra fylkesvegen vil fortsatt gjelde, men tomtene for bebyggelsen mot vegen kan
bli større.
 
Er du enig i å ta den ut?
 
God helg!
 
Med vennlig hilsen
Ragnhild Børke Andresen

Arealplanlegger
1351588 - Lillehammer
 
M +47 97768163
ragnhild.borke.andresen@ramboll.no
_________________________________

Rambøll
Løkkegata 9
N-2615 Lillehammer
https://no.ramboll.com
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Samferdsel - Trafikk og miljø 
  
  

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: +47 62 00 08 80 
Postboks 4404 Innlandet fylkeskommune E-post: post@innlandetfylke.no 
Bedriftssenteret Parkgata 64 Internett: www.innlandetfylke.no 
2325 Hamar Hamar Org.nr.:  920717152 

RAMBØLL NORGE AS AVD LILLEHAMMER  
Løkkegata 7 
 
2615 LILLEHAMMER 
  

 
Deres ref:   Vår ref:  Dato: 
Ragnhild Børke Andresen 2020/22861-18 

Grethe Laeskogen 
21.09.2020 

 

Reguleringsplan for Bildenmoen - Spørsmål vedr. gang- og 
sykkelveg – VA-ledninger og overvannsledning 
 
Viser til henvendelse datert 25.08.2020 vedrørende planlegging av trase for VA-ledninger og 
overvannsledning.  

 

Innlandet fylkeskommune tillater ikke ny-etablering av VA-ledninger under fylkesveg. 

Vi stiller gjerne opp på befaring for å se på alternative løsninger – ta kontakt dersom dette er 
aktuelt.  

 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Grethe Laeskogen 
saksbehandler 
 

 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
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KONTAKT MED STATENS VEGVESEN 
  



Fra: Ragnhild Børke Andresen 
Sendt: mandag 6. januar 2020 10:46 
Til: randi.sira@vegvesen.no 
Kopi: Ole Næss 
Emne: Spørsmål angående  
 
Hei Randi! 

Godt nytt år!  
 
Vi jobber med en reguleringsplan for boligbebyggelse i Gran kommune, og vil gjerne ha tidlig kontakt 
med Statens Vegvesen knyttet til avkjøring til boligområdet. Jeg tar kontakt med deg fordi jeg kjenner 
til deg, - kan du svare på dette, eller videresende til riktig person?  
 
Reguleringsplanen gjelder for nytt boligfelt på Bildenmoen, nord for eksisterende boligfelt i Julibakka, 
sør for Røykenvika. Området er avsatt til boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel, vedtatt 
20.06.2019. To alternative avkjøringer er vurdert; fra sør og fra nord, langs  fv.2314 Julibakka. Ved 
atkomst fra nord, kan en knytte seg til eksisterende atkomst. Atkomst fra sør vurderes på grunn av 
helningsforhold i planområdet, og på grunn av bedre siktforhold på fylkesvegen. En atkomst fra 
sørvest ville være aktuell å legge et stykke langs fylkesvegen, med avkjøring fra fylkesvegen rundt 
høybrekket (omtrentlig i området markert i oransje under, - eventuell løsning er ikke jobbet med 
enda).  
 
Vi lurer på hva Statens Vegvesen mener om disse alternativene. Oppstartsvarsling med mulighet for 
uttalelse planlegges nå i vinter, men dersom vi kan få en tidlig tilbakemelding fra dere knyttet til 
dette, er det flott. 

 



 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Ragnhild Børke Andresen 

Arealplanlegger 
1351588 - Lillehammer 
  
M +47 97768163 
ragnhild.borke.andresen@ramboll.no 
_________________________________ 

Rambøll 
Løkkegata 9 
N-2615 Lillehammer 
https://no.ramboll.com 
 

mailto:ragnhild.borke.andresen@ramboll.no
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Fra: Wen Yanwei <yanwei.wen@vegvesen.no> 
Sendt: tirsdag 7. januar 2020 09:07 
Til: Ragnhild Børke Andresen 
Kopi: Ole Næss 
Emne: SV: Spørsmål angående  
 
Ta kontakt med Hilde Bjørnstad – hilde.bjornstad@innlandetfylke.no 
 
Fra: Sira Randi <randi.sira@vegvesen.no>  
Sendt: mandag 6. januar 2020 13:04 
Til: Wen Yanwei <yanwei.wen@vegvesen.no>; Ragnhild Børke Andresen 
<ragnhild.borke.andresen@ramboll.no> 
Kopi: Ole Næss <olenaes@online.no> 
Emne: SV: Spørsmål angående  
 
Hei , 
 
Jeg videresender denne til Yanwei Wen som er vår saksbehandler i Gran kommune. 
 
 
Med hilsen 
Randi Sira 
 
Statens vegvesen, Transport og samfunn 
Transport øst, Transportforvaltning øst 1 
Besøksadresse: Industrigata 1, Lillehammer 
Mobil: 45499468 epost: randi.sira@vegvesen.no 
www.vegvesen.no epost: firmapost@vegvesen.no  

  

 
 
 
Fra: Ragnhild Børke Andresen <ragnhild.borke.andresen@ramboll.no>  
Sendt: mandag 6. januar 2020 10:46 
Til: Sira Randi <randi.sira@vegvesen.no> 
Kopi: Ole Næss <olenaes@online.no> 
Emne: Spørsmål angående  
 
Hei Randi! 

Godt nytt år!  
 
Vi jobber med en reguleringsplan for boligbebyggelse i Gran kommune, og vil gjerne ha tidlig kontakt 
med Statens Vegvesen knyttet til avkjøring til boligområdet. Jeg tar kontakt med deg fordi jeg kjenner 
til deg, - kan du svare på dette, eller videresende til riktig person?  
 

mailto:randi.sira@vegvesen.no
http://www.vegvesen.no/
mailto:firmapost@vegvesen.no
mailto:ragnhild.borke.andresen@ramboll.no
mailto:randi.sira@vegvesen.no
mailto:olenaes@online.no


Reguleringsplanen gjelder for nytt boligfelt på Bildenmoen, nord for eksisterende boligfelt i Julibakka, 
sør for Røykenvika. Området er avsatt til boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel, vedtatt 
20.06.2019. To alternative avkjøringer er vurdert; fra sør og fra nord, langs  fv.2314 Julibakka. Ved 
atkomst fra nord, kan en knytte seg til eksisterende atkomst. Atkomst fra sør vurderes på grunn av 
helningsforhold i planområdet, og på grunn av bedre siktforhold på fylkesvegen. En atkomst fra 
sørvest ville være aktuell å legge et stykke langs fylkesvegen, med avkjøring fra fylkesvegen rundt 
høybrekket (omtrentlig i området markert i oransje under, - eventuell løsning er ikke jobbet med 
enda).  
 
Vi lurer på hva Statens Vegvesen mener om disse alternativene. Oppstartsvarsling med mulighet for 
uttalelse planlegges nå i vinter, men dersom vi kan få en tidlig tilbakemelding fra dere knyttet til 
dette, er det flott.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Ragnhild Børke Andresen 

Arealplanlegger 
1351588 - Lillehammer 
  
M +47 97768163 
ragnhild.borke.andresen@ramboll.no 
_________________________________ 

Rambøll 
Løkkegata 9 
N-2615 Lillehammer 
https://no.ramboll.com 
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Fra: Ragnhild Børke Andresen 
Sendt: onsdag 20. mai 2020 09:56 
Til: firmapost-ost@vegvesen.no 
Kopi: Ole Næss; Anne.Lise.Koller@gran.kommune.no 
Emne: VS: Oppstartsvarsel for reguleringsplan for Bildenmoen - Gran kommune 
Vedlegg: Bildenmoen_varslingsbrev.docx; lay_varslingskart-A4 - 1500-A.pdf; Referat 

fra oppstartsmøte 21-10-2019 .PDF; Planskjema_Bildenmoen.doc; 
bildenmoen.sos 

 
Hei!  
 
Viser til epost sendt 3. februar med varsel om oppstart for reguleringsplan for Bildenmoen i Gran 
kommune. Vi kan ikke se å ha mottatt uttalelse fra Statens vegvesen til denne planen, og har antatt 
at dette var fordi Innlandet fylkeskommune har tatt over ansvaret for fylkesvegene. I samråd med 
Gran kommune, vil vi imidlertid sjekke om dette stemmer. Vil dere komme med uttalelse til 
planarbeidet?  
 
Vi planlegger nå to atkomstveger til området, én sør og én nord (ved eksisterende atkomst) i 
planområdet. Vi har tatt kontakt med fylkeskommunen for å avklare om dette er i orden, men dersom 
dere vil gjøre en vurdering av dette, kan jeg sende over foreløpige vegtegninger og beskrivelse.  
 
Med vennlig hilsen 
Ragnhild Børke Andresen 
Arealplanlegger 

M +47 97768163 
ragnhild.borke.andresen@ramboll.no 
 

Fra: Ragnhild Børke Andresen  
Sendt: mandag 3. februar 2020 09:57 
Til: fminpost@fylkesmannen.no; post@innlandetfylke.no; firmapost-ost@vegvesen.no; ro@nve.no; 
postmottak@banenor.no; mail@dirmin.no; oppland@fnf-nett.no; post.nett@glitre.no; 
firmapost@hra.no; leif.kristian.alm@oppland.org; post@johanlothe.no; fsa@mwa.no 
Kopi: postmottak@gran.kommune.no; Anne Lise Koller <Anne.Lise.Koller@gran.kommune.no>; Ole 
Næss <olenaes@online.no> 
Emne: Oppstartsvarsel for reguleringsplan for Bildenmoen - Gran kommune 
 
Hei! 
 
Vedlagt ligger varsel om oppstart for reguleringsplan for Bildenmoen i Gran kommune.  
 
Vedlagte SOSI-fil er ment for dem som ønsker å åpne plangrensen i et kartverktøy.  
 
 
Med vennlig hilsen 
Ragnhild Børke Andresen 

Arealplanlegger 
1351588 - Lillehammer 
  
M +47 97768163 
ragnhild.borke.andresen@ramboll.no 
_________________________________ 

Rambøll 
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Løkkegata 9 
N-2615 Lillehammer 
https://no.ramboll.com 
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Statens vegvesen

Ramboll Norge AS - Lillehammer

Løkkegata 9

2615 LILLEHAMMER

Behandlende enhet:

Transport og samfunn

Saksbehandler /telefon:

Yanwei Wen / 98856900

Vår referanse:

20/93323-2
Deres referanse: Vår dato:

29.05.2020

&a
Ber om utsettelse til varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid av

detaljregulering for Bildenmoen  -  Gran kommune

Vi viser til brev datert 20.05.2020 varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid av

detaljregulering for Bildenmoen - Gran kommune

Bakgrunn:

Formålet med reguleringsplanarbeidet er å regulere framtidig boligbebyggelse. Det vil i

hovedsak planlegges for etablering av eneboliger, og eventuelt noe tettere bebyggelse.

Staten vegvesen ble ikke varselet i oppstartsvarsel.

Statens vegvesens rolle i planleggingen:

Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP),

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging,

vegnormalene og andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i

planleggingen. Vi uttaler oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, som statlig

fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport.

Statens vegvesen har det generelle ansvaret for apase at trafikksikkerhet og

fremkommelighet ivaretas i transportsystemet. Dette gir oss rett til å stille krav til både

statlige, fylkeskommunale og kommunale veger, gater og løsninger for gående og syklende.

Våre innspill:

Vi ber om kommunen/plankonsulent å sende plandokumenter til Statens vegvesen for

uttalelse og forlenget uttalelsesfrist iht. PBLs. bestemmelser.

Postadresse

Statens vegvesen

Transport og samfunn

Postboks 107 0 Nordre Ål

2605 LILLEHAMMER

Telefon: 22 07 30 00

firmapost@vegvesen.no

Kontoradresse

Industrigata l

2619 LILLEHAMMER

Org.nr: 977 03208 7

Fakturaadresse

Statens vegvesen

Regnskap

Postboks 702

9815 Vadsø



2

Statens vegvesen Transport og samfunn

Med hilsen

Hans Martin Asskildt

seksjonssjef Yanwei Wen

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.



 

 

 

 

  

Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Industrigata 1 Statens vegvesen 

Transport og samfunn firmapost@vegvesen.no 2619 LILLEHAMMER Regnskap 

Postboks 1010 Nordre Ål     Postboks 702 

2605 LILLEHAMMER Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

Rambøll - Lillehammer 

 

   

   

  

 

   

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Transport og samfunn Yanwei Wen / 98856900 20/93323-4    10.06.2020 

     

      

Merknader til Reguleringsplan for Bildenmoen - Gran kommune 

Vi viser til brev datert 20.05.2020, varsel oppstart av reguleringsplan for Bildenmoen i Gran 

kommune 

Bakgrunn:  

Formålet med reguleringsplanarbeidet er å regulere framtidig boligbebyggelse. Det vil i 

hovedsak planlegges for etablering av eneboliger, og eventuelt noe tettere bebyggelse. 

Staten vegvesen ble ikke varselet i forbindelse med oppstartsvarsel. 

Statens vegvesens rolle i planleggingen:  

Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, 

vegnormalene og andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i 

planleggingen. Vi uttaler oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, som statlig 

fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport.  

Statens vegvesen har det generelle ansvaret for å påse at trafikksikkerhet og 

fremkommelighet ivaretas i transportsystemet. Dette gir oss rett til å stille krav til både 

statlige, fylkeskommunale og kommunale veger, gater og løsninger for gående og syklende.  

 

Våre innspill:  

Ut fra mottatte varslingsdokumenter forstår vi det som at eksisterende adkomstvei i 

nord/vest i planområdet er tenkt som adkomst til det nye boligområdet. Krysset må 

utformes i henhold til Statens vegvesen sin håndbok N100.  

 

Ved siden av krysset i nord er det registret en drosje holdeplass. Dette bør reguleres inn i 

planen i videre prosess.  
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Statens vegvesen Transport og samfunn  

Med hilsen 

 

 

 

Hans Martin Asskildt 

seksjonssjef Yanwei Wen 

  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Kopi 

FYLKESMANNEN I INNLANDET, Postboks 987, 2604 LILLEHAMMER 

INNLANDET FYLKESKOMMUNE, Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 HAMAR 
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KONTAKT MED HADELAND OG RINGERIKE 
AVFALLSSELSKAP AS 
  



Fra: Ragnhild Børke Andresen 
Sendt: onsdag 10. juni 2020 14:19 
Til: firmapost@vegvesen.no 
Emne: Reguleringsplan for Bildenmoen - spørsmål til uttalelse 
Vedlegg: 20_93323-4Merknader til Reguleringsplan for Bildenmoen - Gran 

kommune.pdf; Reguleringsplan for Bildenmoen i Julibakka - Gran kommune - 
Spørsmål om avkjørsler i ny reguleringsplan.pdf; Ts-vurdering FV 2314 
avkjørsler fartsgrense Gran Hadeland.pdf; VS: Oppstartsvarsel for 
reguleringsplan for Bildenmoen - Gran kommune; S-not-001 - Beskrivelse av 
vegsystemet.docx; C001.pdf; B001.pdf; D002.pdf; D001.pdf; D003.pdf 

 
Hei,  
 
Jeg mottok nettopp uttalelse fra Statens vegvesen vedrørende avkjørsel på Bildenmoen, vedlagt her. 
Saksbehandler Yanwei Wen. Jeg ser at det her har skjedd en misforståelse, for i de siste epostene jeg 
har sendt, har vi vist til at det planlegges to avkjørsler til området. Vi har også vært i kontakt med 
Innlandet fylkeskommune, som har gitt uttalelsen som ligger vedlagt. Vi lurer på om Statens 
vegvesen også vil uttale seg om dette.  
 
Jeg legger ved tegninger og beskrivelse av de to planlagte atkomstvegene. Da vi jobber for å få 
løsningen ferdig før sommeren, håper jeg vi kan få raskt svar.  
 
På forhånd takk.  
 
Med vennlig hilsen 
Ragnhild Børke Andresen 

Arealplanlegger 
1351588 - Lillehammer 
  
M +47 97768163 
ragnhild.borke.andresen@ramboll.no 
_________________________________ 

Rambøll 
Løkkegata 9 
N-2615 Lillehammer 
https://no.ramboll.com 
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Fra: Martine Juliane Lundberg Tørseth <martine@hra.no> 
Sendt: torsdag 18. juni 2020 13:12 
Til: Ragnhild Børke Andresen 
Emne: SV: Renovasjonsløsning - reguleringsplan for Bildenmoen 
 
Bare hyggelig! 
Ta gjerne kontakt for flere spørsmål. Lykke til videre med prosessen. 
 
 
Med vennlig hilsen, 
 
Martine Juliane Lundberg Tørseth                           
Saksbehandler                                                  
 

 
  
Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS             
E-post: martine@hra.no                               
Mobil:     (+47) 940 51 959                                                 
 

                                          
 
 
 
Fra: Ragnhild Børke Andresen <ragnhild.borke.andresen@ramboll.no>  
Sendt: 18. juni 2020 13:08 
Til: Martine Juliane Lundberg Tørseth <martine@hra.no> 
Emne: SV: Renovasjonsløsning - reguleringsplan for Bildenmoen 
 
Takk for nyttig info!  
  
Ja, skjønner godt anbefalingene. Vi må se på dette med vår oppdragsgiver, og se på hvilke løsninger 
vi kan få til i feltet.  
  
Med vennlig hilsen 
Ragnhild Børke Andresen 
Arealplanlegger 

M +47 97768163 
ragnhild.borke.andresen@ramboll.no 
  
Fra: Martine Juliane Lundberg Tørseth <martine@hra.no>  
Sendt: torsdag 18. juni 2020 13:03 
Til: Ragnhild Børke Andresen <ragnhild.borke.andresen@ramboll.no> 
Emne: SV: Renovasjonsløsning - reguleringsplan for Bildenmoen 
  
Hei igjen 
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Kapasitetsberegning for 16 boenheter(foreløpig beregning): 

• Restavfall                           16 X 140 l = 2 240 l 
• Papp/papir                        16 X 140 l = 2 240 l 
• Plast                                     16 X 140 l = 2 240 l 
• Matavfall                            16 X 60-80 l = 960-1 280 l 
• Glass/metall                      16 X 60-80 l = 960-1 280 l 

  
Vi anbefaler jo på det sterkeste at når det bygges nye boligfelt at det tenkes langsiktig hva gjelder 
renovasjon – dette i form av nedgravde anlegg(eller tilsvarende). Det kommer mer og mer av dette, og 
stadig nye løsninger. Strengere krav stilles også til kildesortering.  
  
Det er så klart en prisforskjell på dette, men det har HRA dessverre ikke oversikt over. For konkrete 
prisoverslag må du selv kontakte de ulike leverandørene. Det er mange valg og tilpasninger som kan 
gjøres, så det lureste er å høre med noen om de kan komme med et prisoverslag til dere.  
Eventuelt kan det lages avfallshus på området som dekker opp for boenhetene. Viser til vedlegget 
«generell info ved oppstart av reguleringsarbeid» hva gjelder krav til vei, snuplass, avstander til dunker 
etc. Det stilles mange krav om alle skal ha dunkene sine ved hver eiendom, det må være god plass, veien 
må tåle en aksellast på 9 tonn, de skal ikke rygge mer enn for å snu, snuplass må være tilstede, dunkene 
må stå maks 10 m fra veien osv. Viser ellers til vedlegget «generell info ved oppstart av 
reguleringsarbeid». 
  
  
Med vennlig hilsen, 
  
Martine Juliane Lundberg Tørseth                           
Saksbehandler                                                  
 

 
  
Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS             
E-post: martine@hra.no                               
Mobil:     (+47) 940 51 959                                                 
  

                                          
  
  
  
Fra: Ragnhild Børke Andresen <ragnhild.borke.andresen@ramboll.no>  
Sendt: 18. juni 2020 12:27 
Til: Martine Juliane Lundberg Tørseth <martine@hra.no> 
Emne: SV: Renovasjonsløsning - reguleringsplan for Bildenmoen 
  
Hei og takk for svar! 
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Det er ikke avklart eksakt hvor mange boenheter det blir, men foreløpig er det tenkt omtrent 16 
tomter. Det vil hovedsakelig være snakk om eneboliger.  
  
Hvordan er prisforskjellen, med tanke på privat løsning og nedgravde løsninger?  
  
Med vennlig hilsen 
Ragnhild Børke Andresen 
Arealplanlegger 

M +47 97768163 
ragnhild.borke.andresen@ramboll.no 
  
Fra: Martine Juliane Lundberg Tørseth <martine@hra.no>  
Sendt: torsdag 18. juni 2020 09:16 
Til: Ragnhild Børke Andresen <ragnhild.borke.andresen@ramboll.no> 
Emne: SV: Renovasjonsløsning - reguleringsplan for Bildenmoen 
  
Hei 
  
Er det blitt bestemt eksakt hvor mange boenheter det blir? Sånn med tanke på kapasitetsberegningen. 
Når du skriver enkeltvise løsninger, mener du vanlige dunker til hver husholdning eller to separate 
nedgravde anlegg eller oppsamlingssteder for overflatedunker?! 
  
HRA ønsker og anbefaler på det sterkeste at det blir tilrettelagt for nedgravd anlegg (et eller flere) eller 
to separate dunkehus/avfallsrom for eks.  
  
Når jeg får svar på eksakt antall boenheter, vil jeg komme med flere forslag og synspunkter.  
  
  
Med vennlig hilsen, 
  
Martine Juliane Lundberg Tørseth                           
Saksbehandler                                                  
 

 
  
Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS             
E-post: martine@hra.no                               
Mobil:     (+47) 940 51 959                                                 
  

                                          
  
  
  
Fra: Ragnhild Børke Andresen <ragnhild.borke.andresen@ramboll.no>  
Sendt: 16. juni 2020 12:55 
Til: firmapost <firmapost@hra.no> 
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Kopi: olenaes@online.no 
Emne: Renovasjonsløsning - reguleringsplan for Bildenmoen 
  
Hei!  
  
Viser til varsel om oppstart for reguleringsplan for Bildenmoen i Gran kommune, sendt 03.02.2020, og 
mottatt uttalelse fra HRA 10.02.2020 (begge vedlagt). Vi har jobbet videre med løsningene for 
området, og lurer på hvordan dere forholder dere til løsningene vi foreløpig har kommet fram til. Jeg 
legger ved vegtegninger, med opptegnede tomtegrenser. Vi har foreløpig tenkt på enkeltvise 
renovasjonsløsninger i feltet, ettersom det vil bli to adkomstveger og det kan bli litt langt fra noen av 
tomtene til en fellesløsning.  
  
Hva tenker dere er naturlig renovasjonsløsning her? Er det OK med enkeltvise løsninger?  
  
Ettersom vi forsøker å ferdigstille et forslag her før et arbeidsmøte med kommunen, er det flott hvis vi 
kan få svar i løpet av uka. Si fra hvis dere har spørsmål/trenger ytterligere opplysninger. 
  
Med vennlig hilsen 
Ragnhild Børke Andresen 

Arealplanlegger 
1351588 - Lillehammer 
  
M +47 97768163 
ragnhild.borke.andresen@ramboll.no 
_________________________________ 
Rambøll 
Løkkegata 9 
N-2615 Lillehammer 
https://no.ramboll.com 
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Fra: Martine Juliane Lundberg Tørseth <martine@hra.no> 
Sendt: tirsdag 1. september 2020 09:01 
Til: Ragnhild Børke Andresen 
Emne: SV: Reguleringsplan for Bildenmoen - forslag til løsning 
 
Dette høres bra ut, da er kravene til vei og snuplass innfridd.  
Ta gjerne kontakt nærmere for anbefalinger og tips til utforming av avfallshusene.  
Gjør oppmerksom på at HRA kommer på en sluttbefaring når byggeprosessen nærmer seg slutten og 
avfallshusene skal tas i bruk.  
Husk å bestill dunker minst to uker før innflytting.  
 
Vi høres! 
Ha en fin dag videre! 
 
 
Med vennlig hilsen, 
 
Martine Juliane Lundberg Tørseth                           
Saksbehandler                                                  
 

 
  
Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS             
E-post: martine@hra.no                               
Mobil:     (+47) 940 51 959                                                 
 

                                          
 
 
Fra: Ragnhild Børke Andresen <ragnhild.borke.andresen@ramboll.no>  
Sendt: 28. august 2020 13:56 
Til: Martine Juliane Lundberg Tørseth <martine@hra.no> 
Emne: SV: Reguleringsplan for Bildenmoen - forslag til løsning 
 
Hei igjen og takk for svar!  
 
Vi planlegger avfallshus med overflatedunker. Nedgravd anlegg ble også vurdert, men vurderes å bli 
en for stor kostnad for utbygger sett opp mot antall tomter i området.  
 
Når det gjelder det øverste avfallshuset, ved nr. 1, er det tenkt at renovasjonsbilen kan snu ved 
nærmeste vei, som også går opp til tomt nr. 16. Veien er dimensjonert som snuhammer for lastebil. 
Dette gjelder også den markerte vegen i søndre adkomstveg. Snuplassene er dimensjonert for lastebil 
type L.  
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Med vennlig hilsen 
Ragnhild Børke Andresen 
Arealplanlegger 

M +47 97768163 
ragnhild.borke.andresen@ramboll.no 
 

Fra: Martine Juliane Lundberg Tørseth <martine@hra.no>  
Sendt: onsdag 26. august 2020 14:05 
Til: Ragnhild Børke Andresen <ragnhild.borke.andresen@ramboll.no> 
Emne: SV: Reguleringsplan for Bildenmoen - forslag til løsning 
 
Hei 
 
Plasseringene ser fine ut.  
Er det bestemt at dere skal ha avfallshus med vanlige overflate dunker i, eller har dere vurdert nedgravd 
anlegg? 
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Vi påpeker at avstanden fra dunkehuset til renovasjonsbilen ikke må overstige 10 m, at asfalten er 
dimensjonert for lastebiler og at underlaget fra avfallshuset er flatt og lett tilgjengelig.  
På det øverste avfallshuset(like ved hus nr 1), er det tenkt til at renovasjonsbilen skal kjøre inn, tømme 
og kjøre videre helt opp for å snu? Eller har dere lagt en snuhammer nede ved veien ved avfallshuset? 
Og rundkjøringene er tilpasset store lastebiler (L)?  
 
Med vennlig hilsen, 
 
Martine Juliane Lundberg Tørseth                           
Saksbehandler                                                  
 

 
  
Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS             
E-post: martine@hra.no                               
Mobil:     (+47) 940 51 959                                                 
 

                                          
 
 
 
Fra: Ragnhild Børke Andresen <ragnhild.borke.andresen@ramboll.no>  
Sendt: 24. august 2020 14:32 
Til: firmapost <firmapost@hra.no> 
Kopi: Martine Juliane Lundberg Tørseth <martine@hra.no>; olenaes@online.no 
Emne: Reguleringsplan for Bildenmoen - forslag til løsning 
 
Hei!  
 
Viser til tidligere korrespondanse vedrørende reguleringsplan for Bildenmoen, vedlagt. Vi har jobbet 
videre med løsning for planområdet, og jeg legger ved forslaget vårt her, sammen med vegtegning. Vi 
ber om tilbakemelding fra HRA på om dere kan godkjenne denne løsningen.  
 
Med vennlig hilsen 
Ragnhild Børke Andresen 

Arealplanlegger 
1351588 - Lillehammer 
  
M +47 97768163 
ragnhild.borke.andresen@ramboll.no 
_________________________________ 

Rambøll 
Løkkegata 9 
N-2615 Lillehammer 
https://no.ramboll.com 
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Fra: Martine Juliane Lundberg Tørseth <martine@hra.no> 
Sendt: onsdag 16. september 2020 14:20 
Til: Ragnhild Børke Andresen 
Emne: SV: Reguleringsplan for Bildenmoen - forslag til løsning 
 
Så fint, høres bra ut  
Takk for at dere holder oss oppdaterte! 
 
Med vennlig hilsen, 
 
Martine Juliane Lundberg Tørseth                           
Saksbehandler                                                  
 

 
  
Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS             
E-post: martine@hra.no                               
Mobil:     (+47) 940 51 959                                                 
 

                                          
 
 
 
Fra: Ragnhild Børke Andresen <ragnhild.borke.andresen@ramboll.no>  
Sendt: 16. september 2020 13:20 
Til: Martine Juliane Lundberg Tørseth <martine@hra.no> 
Emne: SV: Reguleringsplan for Bildenmoen - forslag til løsning 
 
Hei igjen,  
 
Takk for svar! Ja, snuhammerne er dimensjonert for store lastebiler.  
 
Ja, vi skal flytte på avfallshuset slik at det ligger nærmere snuhammeren, så vi kan overholde 
avstandskravene.  
 
Med vennlig hilsen 
Ragnhild Børke Andresen 
Arealplanlegger 

M +47 97768163 
ragnhild.borke.andresen@ramboll.no 
 

Fra: Martine Juliane Lundberg Tørseth <martine@hra.no>  
Sendt: onsdag 16. september 2020 13:10 
Til: Ragnhild Børke Andresen <ragnhild.borke.andresen@ramboll.no> 
Emne: SV: Reguleringsplan for Bildenmoen - forslag til løsning 
 
Hei  
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Men da er det slik at snuhammerne er dimensjonert for store lastebiler? Så lenge de er det, er det i 
orden at vi snur der.  
Ettersom rundkjøringen ikke er dimensjonert for store lastebiler og renovasjonsbilen må snu i krysset, vil 
det ene avfallshuset(nedenfor hus nr. 3 på kartet, øvre avfallshus) være plassert for langt opp med tanke 
på hvor renovasjonsbilen må snu og stå. Her må dere trekke avfallshuset lenger ned mot der 
renovasjonsbilen får snudd. HRA setter sikkerhet meget høyt, og henting av avfall skal ikke gå på 
bekostning av sikkerhet og myke trafikanter. Spesielt viktig i boligfelt med stor variasjon i beboere, 
eldre, barn osv.  
Anbefaler på det sterkeste at avfallshuset blir plassert så nærme plasseringen til renovasjonsbilen som 
mulig, uansett innenfor 10 m. Skal det benyttes dunker på 1000 l, som ofte er tilfelle i store boligfelt, 
skal ikke de måtte trilles lenger enn 1-2 m. Dvs. direkte ut fra avfallshuset og til bilen. Dette pga. tyngden 
på dunken. Underlaget må også være plant.  
 
 
Med vennlig hilsen, 
 
Martine Juliane Lundberg Tørseth                           
Saksbehandler                                                  
 

 
  
Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS             
E-post: martine@hra.no                               
Mobil:     (+47) 940 51 959                                                 
 

                                          
 
 
 
Fra: Ragnhild Børke Andresen <ragnhild.borke.andresen@ramboll.no>  
Sendt: 15. september 2020 15:21 
Til: Martine Juliane Lundberg Tørseth <martine@hra.no> 
Emne: VS: Reguleringsplan for Bildenmoen - forslag til løsning 
 
Hei igjen,  
 
Viser til korrespondansen vi har hatt ang. Bildenmoen. Vi har nå sett på løsningene her, og ser behov 
for å ta ut snuplassene, på grunn av at de gir så store utslag i terrenget. Jeg fant samtidig ut at vi 
hadde oppgitt feil opplysninger til dere, rundkjøringene som lå inne var dimensjonert for personbiler. 
Det vil allikevel være mulig å snu for stor lastebil der jeg har markert under. Jeg sender til deg for å 
gjøre en ekstra sjekk ved denne endringen.  
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Med vennlig hilsen 
Ragnhild Børke Andresen 
Arealplanlegger 

M +47 97768163 
ragnhild.borke.andresen@ramboll.no 
 

Fra: Ragnhild Børke Andresen  
Sendt: fredag 28. august 2020 13:56 
Til: Martine Juliane Lundberg Tørseth <martine@hra.no> 
Emne: SV: Reguleringsplan for Bildenmoen - forslag til løsning 
 
Hei igjen og takk for svar!  
 
Vi planlegger avfallshus med overflatedunker. Nedgravd anlegg ble også vurdert, men vurderes å bli 
en for stor kostnad for utbygger sett opp mot antall tomter i området.  
 
Når det gjelder det øverste avfallshuset, ved nr. 1, er det tenkt at renovasjonsbilen kan snu ved 
nærmeste vei, som også går opp til tomt nr. 16. Veien er dimensjonert som snuhammer for lastebil. 
Dette gjelder også den markerte vegen i søndre adkomstveg. Snuplassene er dimensjonert for lastebil 
type L.  
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Med vennlig hilsen 
Ragnhild Børke Andresen 
Arealplanlegger 

M +47 97768163 
ragnhild.borke.andresen@ramboll.no 
 

Fra: Martine Juliane Lundberg Tørseth <martine@hra.no>  
Sendt: onsdag 26. august 2020 14:05 
Til: Ragnhild Børke Andresen <ragnhild.borke.andresen@ramboll.no> 
Emne: SV: Reguleringsplan for Bildenmoen - forslag til løsning 
 
Hei 
 
Plasseringene ser fine ut.  
Er det bestemt at dere skal ha avfallshus med vanlige overflate dunker i, eller har dere vurdert nedgravd 
anlegg? 
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Vi påpeker at avstanden fra dunkehuset til renovasjonsbilen ikke må overstige 10 m, at asfalten er 
dimensjonert for lastebiler og at underlaget fra avfallshuset er flatt og lett tilgjengelig.  
På det øverste avfallshuset(like ved hus nr 1), er det tenkt til at renovasjonsbilen skal kjøre inn, tømme 
og kjøre videre helt opp for å snu? Eller har dere lagt en snuhammer nede ved veien ved avfallshuset? 
Og rundkjøringene er tilpasset store lastebiler (L)?  
 
Med vennlig hilsen, 
 
Martine Juliane Lundberg Tørseth                           
Saksbehandler                                                  
 

 
  
Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS             
E-post: martine@hra.no                               
Mobil:     (+47) 940 51 959                                                 
 

                                          
 
 
 
Fra: Ragnhild Børke Andresen <ragnhild.borke.andresen@ramboll.no>  
Sendt: 24. august 2020 14:32 
Til: firmapost <firmapost@hra.no> 
Kopi: Martine Juliane Lundberg Tørseth <martine@hra.no>; olenaes@online.no 
Emne: Reguleringsplan for Bildenmoen - forslag til løsning 
 
Hei!  
 
Viser til tidligere korrespondanse vedrørende reguleringsplan for Bildenmoen, vedlagt. Vi har jobbet 
videre med løsning for planområdet, og jeg legger ved forslaget vårt her, sammen med vegtegning. Vi 
ber om tilbakemelding fra HRA på om dere kan godkjenne denne løsningen.  
 
Med vennlig hilsen 
Ragnhild Børke Andresen 

Arealplanlegger 
1351588 - Lillehammer 
  
M +47 97768163 
ragnhild.borke.andresen@ramboll.no 
_________________________________ 

Rambøll 
Løkkegata 9 
N-2615 Lillehammer 
https://no.ramboll.com 
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KONTAKT MED GLITRE ENERGI AS 
 



Fra: Lars Dehlimarken <lars.dehlimarken@glitreenergi.no> 
Sendt: mandag 8. juni 2020 13:46 
Til: Ragnhild Børke Andresen 
Emne: SV: [EKSTERN] Reguleringsplan for Bildenmoen - foreløpig illustrasjonsplan 
 
Hei. 
Ja innenfor den avlange figuren.  
Er det plass så er den rosa markerte firkanten ett godt alternativ. 
 
Vennlig hilsen / Best regards 
Lars Dehlimarken 
prosjektleder distribusjon 
+47 992 25 466  
 
Glitre Energi Nett AS 
glitreenergi.no 
  

 
Fra: Ragnhild Børke Andresen <ragnhild.borke.andresen@ramboll.no>  
Sendt: mandag 8. juni 2020 13:12 
Til: Lars Dehlimarken <lars.dehlimarken@glitreenergi.no> 
Kopi: olenaes@online.no 
Emne: SV: [EKSTERN] Reguleringsplan for Bildenmoen - foreløpig illustrasjonsplan 
 
Hei igjen,  
  
Takk skal du ha. Jeg må bare sjekke, - mener du at trafoen kan stå innenfor den avlange figuren, så 
lenge avstandene du nevner opprettholdes, eller der jeg har markert rosa (en firkant i tegninga)?  
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Med vennlig hilsen 
Ragnhild Børke Andresen 
Arealplanlegger 

M +47 97768163 
ragnhild.borke.andresen@ramboll.no 
  
Fra: Lars Dehlimarken <lars.dehlimarken@glitreenergi.no>  
Sendt: mandag 8. juni 2020 13:06 
Til: Ragnhild Børke Andresen <ragnhild.borke.andresen@ramboll.no> 
Kopi: olenaes@online.no 
Emne: SV: [EKSTERN] Reguleringsplan for Bildenmoen - foreløpig illustrasjonsplan 
  
Hei. 
Har skissert der det er ønskelig å plassere trafo. 
Trafo bør stå i nærheten av veg for eventuelt trafoskift ved feil. 
Selve huset som trafo står inni er 2,5mx3m litt avhengig av hvor stor trafo som må til. 
  
Bygge begrensning er 5m til bolighus fra trafo. 
Det bør være 3m fra veg til trafo av hensyn til snøbrøyting.. 
  
Rør for HSP legges ned nå i planlagte grøfter for fiber.  
Ny trafo kan forsyne planlagte nye tomter og en del av eksisterende boligtomter. 
  
Vennlig hilsen / Best regards 
Lars Dehlimarken 
prosjektleder distribusjon 
+47 992 25 466  
 
Glitre Energi Nett AS 
glitreenergi.no 
  

 
Fra: Ragnhild Børke Andresen <ragnhild.borke.andresen@ramboll.no>  
Sendt: mandag 8. juni 2020 12:08 
Til: Lars Dehlimarken <lars.dehlimarken@glitreenergi.no> 
Kopi: Ole Næss <olenaes@online.no> 
Emne: [EKSTERN] Reguleringsplan for Bildenmoen - foreløpig illustrasjonsplan 
  
Hei igjen,  
  
Vedlagt er foreløpig illustrasjonsplan for Bildenmoen. Flott hvis du markerer hvor det er ønskelig å 
plassere en trafo.  
  
Med vennlig hilsen 
Ragnhild Børke Andresen 

Arealplanlegger 
1351588 - Lillehammer 
  
M +47 97768163 
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ragnhild.borke.andresen@ramboll.no 
_________________________________ 
Rambøll 
Løkkegata 9 
N-2615 Lillehammer 
https://no.ramboll.com 
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Fra: Lars Dehlimarken <lars.dehlimarken@glitreenergi.no> 
Sendt: mandag 22. juni 2020 07:08 
Til: Ragnhild Børke Andresen 
Emne: SV: [EKSTERN] Reguleringsplan for Bildenmoen - foreløpig illustrasjonsplan 
 
Oppfølgingsflagg: Følg opp 
Status for flagg: Fullført 
 
Hei. 
Beklager sen tilbakemelding på dette, men den hadde falt litt ut. 
 
Her er kopi fra forskriften.  
Det er transformator under 1000l.  
 
 

 
Vennlig hilsen / Best regards 
Lars Dehlimarken 
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prosjektleder distribusjon 
+47 992 25 466  
 
Glitre Energi Nett AS 
glitreenergi.no 
  

 
Fra: Ragnhild Børke Andresen <ragnhild.borke.andresen@ramboll.no>  
Sendt: tirsdag 16. juni 2020 15.58 
Til: Lars Dehlimarken <lars.dehlimarken@glitreenergi.no> 
Emne: SV: [EKSTERN] Reguleringsplan for Bildenmoen - foreløpig illustrasjonsplan 
 
Hei igjen!  
 
Viser til kontakten vi hadde sist uke. Jeg har sett litt på dette, og tenker det hadde vært en god 
plassering av trafoen der du tegna firkant. Er det kun for bolighus det er krav om 5 meter avstand, 
ikke garasje? I såfall skal det gå fint å plassere trafoen der firkanten er tegnet.  
 
Med vennlig hilsen 
Ragnhild Børke Andresen 
Arealplanlegger 

M +47 97768163 
ragnhild.borke.andresen@ramboll.no 
 

Fra: Lars Dehlimarken <lars.dehlimarken@glitreenergi.no>  
Sendt: mandag 8. juni 2020 13:06 
Til: Ragnhild Børke Andresen <ragnhild.borke.andresen@ramboll.no> 
Kopi: olenaes@online.no 
Emne: SV: [EKSTERN] Reguleringsplan for Bildenmoen - foreløpig illustrasjonsplan 
 
Hei. 
Har skissert der det er ønskelig å plassere trafo. 
Trafo bør stå i nærheten av veg for eventuelt trafoskift ved feil. 
Selve huset som trafo står inni er 2,5mx3m litt avhengig av hvor stor trafo som må til. 
 
Bygge begrensning er 5m til bolighus fra trafo. 
Det bør være 3m fra veg til trafo av hensyn til snøbrøyting.. 
 
Rør for HSP legges ned nå i planlagte grøfter for fiber.  
Ny trafo kan forsyne planlagte nye tomter og en del av eksisterende boligtomter. 
 
Vennlig hilsen / Best regards 
Lars Dehlimarken 
prosjektleder distribusjon 
+47 992 25 466  
 
Glitre Energi Nett AS 
glitreenergi.no 
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Fra: Ragnhild Børke Andresen <ragnhild.borke.andresen@ramboll.no>  
Sendt: mandag 8. juni 2020 12:08 
Til: Lars Dehlimarken <lars.dehlimarken@glitreenergi.no> 
Kopi: Ole Næss <olenaes@online.no> 
Emne: [EKSTERN] Reguleringsplan for Bildenmoen - foreløpig illustrasjonsplan 
 
Hei igjen,  
 
Vedlagt er foreløpig illustrasjonsplan for Bildenmoen. Flott hvis du markerer hvor det er ønskelig å 
plassere en trafo.  
 
Med vennlig hilsen 
Ragnhild Børke Andresen 

Arealplanlegger 
1351588 - Lillehammer 
  
M +47 97768163 
ragnhild.borke.andresen@ramboll.no 
_________________________________ 

Rambøll 
Løkkegata 9 
N-2615 Lillehammer 
https://no.ramboll.com 
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