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Reguleringsplan for Skogskolejordet - sluttbehandling 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12 reguleringsplan for 
Skogskolejordet med plankart datert 08.12.2016, revidert 30.03.2020, reguleringsbestemmelser 
datert 22.05.2017, revidert 25.02.2021 og planbeskrivelse revidert 16.04.2020 
 
2. Det fastsettes følgende nye vegnavn innenfor planområdet: 

KV2 – Skogskolejordet 
KV6 – Groschvegen 
KV8 – (Arm av) Øverlia 
KV10 – Skogskolebakken 

 

Saksdokumenter Vedlagt 
Plankart datert 08.12.16, revidert 30.03.20 Ja 
Reguleringsbestemmelser datert 22.05.17, revidert 25.02.21 Ja 
Planbeskrivelse revidert 16.04.20 Ja 
Vedlegg til planbeskrivelse Ja 
Gran FRP 18.08.20 Ja 
Fylkesmannen i Innlandet 04.08.20 Ja 
Innlandet fylkeskommune 13.07.20 Ja 
NVE 07.07.20 Ja 
Statens vegvesen 29.05.20 Ja 
Brandbu og Omegn Handel og Næring 17.08.20 Ja 
Beboere i Søndre Skogskoleveg 10.08.20 Ja 
Bjørn Ola Skavern 17.08.20 Ja 
 
 

Oppsummering 
Kommunestyret vedtok reguleringsplan for Skogskolejordet den 22.06.2017. Statens vegvesen 
hadde innsigelse til vegløsningen. Det ble avholdt mekling hos fylkesmannen den 19.01.2018. Etter 
meklingen har Gran kommune omarbeidet planforslaget i tråd med meklingsresultatet og endret 
planforslag har vært på offentlig ettersyn. Endringen innebærer at en større del av den nye 
bebyggelsen får sin atkomst via Søndre Skogskoleveg. 
Planforslaget fremmes nå til sluttbehandling. 

Saksgang Møtedato 
                      
Planutvalget            
Kommunestyret            
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Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Reguleringsplan for Skogskolejordet ble vedtatt med innsigelse av kommunestyret den 26.06.2017. 
På grunn av innsigelse fra Statens vegvesen ble ikke reguleringsplanen rettskraftig ved vedtak.  
 
Løsningen som ble vedtatt, innebærer delt atkomst via Nordre og Søndre skogskoleveg i samsvar 
med vedtak i Planutvalget i april 2016. Bom skal hindre gjennomkjøring, slik det også er i dag. 

 

Vedtatt plankart (men ikke 
rettskraftig) 
Av det totale planarealet på ca. 173 
daa utgjør nytt utbyggingsareal ca. 
34 daa. Planlagt ny arealbruk er 
boliger og boliger med tjenesteyting. 
Det planlegges for varierende 
tetthet. Deler av området tilpasses 
eksisterende eneboligbebyggelse, 
mens andre deler av området får en 
høy utnyttelse. For området som 
helhet vil utnyttelsen tilsvare ca. 4 
boenheter pr. daa, d.v.s. at det 
forutsettes minimum 100 nye 
boenheter i området. Det legges 
ikke opp til ny næringsbebyggelse. 
Planforslaget viser atkomst til BT 3-6 
via Søndre skogskoleveg, og med ny 
veg KV2 i sving nordover. BK3 har i 
sin helhet atkomst via Nordre 
Skogskoleveg til Augedalskrysset. 
Det skal fortsatt være bom som 
hindrer gjennomkjøring til Nordre 
skogskoleveg. Standarden på Søndre 
skogskoleveg heves med noe økt 
bredde og med fortau. De tre nye 
boligtomtene i sørvest, felt BF13 og 
BF14, får atkomst via vegen Øverlia. 
P.g.a. hensynet til trafikksikkerhet er 
det åpnet for justering av vegtraséen 
der Augedalsvegen svinger forbi 
BF10. 

 
Gran kommune har laget en trafikkanalyse og vurdert flere alternative adkomstmuligheter til 
planområdet med hensyn på trafikkbildet. Trafikkanalysen «Skogskolejordet - Forenklet 
trafikkanalyse – 14.04.2016 revidert 27.07.2016» ble behandlet i Planutvalget 27.04.16. Alternativ 3A 
ble valgt, som sier at all trafikk sør for bommen skal gå via Søndre Skogskoleveg, med unntak av noe 
fra Øverlia og at eksisterende virksomhet som har utkjørsel via Nordre Skogskoleveg skal 
opprettholdes.  
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Med denne løsningen som utgangspunkt, ble planen vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn i 
planutvalgets møte den 15.03.2017. Ved offentlig ettersyn, hadde Statens vegvesen innsigelse til 
planen. Begrunnelsen var at krysset mellom Augedalsvegen og fv. 34 ikke kan tåle mer trafikk enn i 
dag, uten at det går ut over trafikksikkerheten. Kommunestyret valgte likevel å vedta planen uten å 
ta hensyn til vegvesenets innsigelse i møte den 22.06.2017, sak 46/17. 
 
Det ble innkalt til mekling hos Fylkesmannen den 19.01.2018. I meklingsmøtet ble det ikke oppnådd 
enighet, men kommunen ba om å få ta med seg et framlagt kompromiss tilbake for politisk 
behandling. Løsningen som ble forelagt planutvalget 31.01.2018: 

 BK3 deles hhv. 20 enheter med adkomst fra sør og 10 enheter med adkomst fra krysset 
mellom Augedalsvegen og fv. 34  

 Bom plasseres rett nord for adkomstvegen (KV9) til BKT1 (dvs. at KLI1 og BKT2 fortsatt har 
adkomst fra overnevnte kryss)  

 Det innarbeides rekkefølgebestemmelse som sier at før videre utvikling av BKT1 kan skje, skal 
området ha adkomst fra sør.   

 
Planutvalget fattet følgende vedtak i møte 31.01.2018: 
«Saken utsettes» 
 
På grunn av ressurssituasjonen har saken blitt stilt i bero fram til høsten 2019. Da startet arbeidet 
med å utarbeide alternative løsninger for området. I mellomtiden har stiftelsen Røysumtunet kjøpt 
Skogskolen og kommunens administrasjon ser derfor at det er mest hensiktsmessig at alle 
Røysumstunets bygninger har atkomst fra samme side. 
 
Den 12.02.2020 sendte kommunen over to alternative løsninger, jf. figurer under, til Statens 
vegvesen for å få en avklaring av hva de kunne akseptere, og den 27.02.2020 mottok vi svar om at 
alternativ 2 ble ansett som akseptabelt. 
 
Alternativene er vist på kart under og bomplassering er vist med blå sirkel: 
 

Alt. 1 Alt.2 

  



 

4 
 

Trafikkmønster – Blått atkomst fra 
Augedalsvegen, rødt atkomst fra Søndre 
Skogskoleveg. 

Trafikkmønster – Blått atkomst fra 
Augedalsvegen, rødt atkomst fra Søndre 
Skogskolveg. Lilla atkomst fra begge sider i 
dag, men ved ny bebyggelse skal atkomst 
være fra Søndre skogskoleveg. 

  
 
Planforslaget ble omarbeidet i tråd med alternativ 2 og langt ut til nytt offentlig ettersyn i 
planutvalgets vedtak den 29.04.2020, sak 19/20. 
 
I høringsperioden kom det inn 8 høringsuttalelser: 

Avsender Dato Merknad Rådmannens 
kommentar 

Statens vegvesen 29.05.20 Gran kommune har endret 
planforslaget i tråd med 
meklingsresultatet, men det bør 
indikeres mer tydelig på plankart. På 
plankart står det hensynsone 
H410_1 Infrastruktursone - Krav 
vedrørende infrastruktur. Vi mener 
at dette kan skape misforståelser i 
videre gjennomføringsfase. Vi mener 
at det bør forklares mer tydelig slik 
at det samsvarer med bestemmelsen 
5.4.1 
Vi mener at bommen også skal stå i 
rekkefølgebestemmelsen, for å sikre 
gjennomføring. 

Det tas til etterretning 
at Statens vegvesen ikke 
lenger har innsigelse til 
planen. Påføring på 
plankart følger 
gjeldende standard for 
fremstilling av plankart. 
Rekkefølgebestemmelse 
om bom er tatt inn i 
bestemmelsenes pkt 
6.2. 

NVE  07.07.20 NVE gir generell tilbakemelding og 
ikke konkret uttalelse i denne saken. 
NVE prioriterer å gi innspill og 
uttalelser til overordnede planer og 
veiledning/opplæring av kommuner 
med store utfordringer innen vårt 
saksområde. I tillegg prioriterer vi å 
gi uttalelser til reguleringsplaner der 
det bes om faglig bistand til konkrete 
problemstillinger. Dette fremgår av 
brev til kommunene av 29.09.2017 

Tas til orientering. 
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om NVEs bistand og verktøy i 
arealplanleggingen, der vi ber 
kommunen om å skrive tydelig i 
oversendelsesbrevet hva en 
eventuelt ønsker bistand til i den 
enkelte sak. I denne saken kan vi 
ikke se at det er bedt om slik 
bistand. NVE gir derfor ikke konkret 
uttalelse i denne saken. 

Innlandet 
fylkeskommune 

13.07.20 Planforslaget er endret etter 
innsigelse og mekling med Statens 
vegvesen. Endringen innebærer at 
en større del av den nye 
bebyggelsen får adkomst via Søndre 
Skogskoleveg. 
Samferdselsfaglige forhold 
Selv om fylkeskommunen nå etter 
01.01.2020 selv forvalter 
fylkesvegene, inkludert fv. 34 i dette 
tilfellet, har Statens vegvesen fulgt 
opp saken, da innsigelsen var 
begrunnet i vegvesenets 
sektoransvar for trafikksikkerhet. Vi 
har ingen merknader til 
planforslaget, men viser til Statens 
vegvesens uttalelse i brev datert 
29.05.2020. 

Tas til orientering 

Fylkesmannen i 
Innlandet 

04.08.20 Statens vegvesen konstaterer i brev 
av 29. mai 2020 at kommunen har 
endret planmaterialet i tråd med 
meklingsresultatet, men påpeker 
nødvendige endringer for å gjøre 
dette mer entydig bl.a. av hensyn til 
gjennomføring av planen. 
Fylkesmannen regner med at dette 
blir fulgt opp av kommunen. 
Fylkesmannen har ingen merknader 
til planforslaget. 

Tas til orientering 

Beboere i Søndre 
Skogskoleveg: 
Olav H Nordli 
Søndre Skogskolevei 
1, 
Jan Gunnar Åmot 
Søndre Skogskolevei 
3, 
Per Halvard Aschim 
Søndre Skogskolevei 
7, 
Niklas Kanten 
Søndre Skogskolevei 

10.08.20 Den framlagte planen ser i hovedsak 
grundig og gjennomarbeidet ut. 
Det er fornuftig og positivt at 
kommunen legger opp til en økt 
boligbygging i nærheten til Brandbu 
sentrum. Økt bosetting og aktivitet i 
Skogskoleområdet vil være positivt 
både for Brua og nordre del av 
kommunen. 
Det reageres imidlertid på følgende i 
revidert planforslag: 

 planforslaget til adkomst er 
lite framtidsrettet med 

Spørsmålet rundt 
rundkjøring i 
Frognerkrysset med 
atkomst direkte til 
Skogskolejordet og 
verneverdien for 
godshuset er grundig 
belyst i tidligere 
politiske saker. 
Rådmannen kan ikke se 
at det er framkommet 
nye momenter som 
tilsier andre vurderinger 
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10, 
Rune Engesvoll 
Søndre Skogskolevei 
6, 
Aage Engesvoll 
Søndre Skogskolevei 4 

hensyn til en langsiktig og 
overordnet trafikkløsning 
(ukjent trafikkøkning med 
annen utbygging i området 
ved Bergstjernet)) 

 planforslaget ivaretar ikke 
trafikksikkerheten på verken 
FV 34 eller FV 240 på en best 
mulig måte 

 planforslaget har ikke åpne 
og oppdaterte 
kostnadsoverslag, jfr 
kostnader innløsinger/evt 
utvidelse Søndre 
Skogskolevei. Hva vil 
totalkost bli? 

 planforslaget vil ha store 
konsekvenser støy og 
miljømessig for etablert 
boligområde. 

 det er ikke etablert avtale 
med rettighetshavere til 
Søndre Skogskolevei 

 planforslaget gir ikke 
Brandbu som tettsted en 
smidig, trafikksikker og 
framtidsrettet 
tilgjengelighet. 

Det foreslås at etablering av 4-armet 
rundkjøring i «Frognerkysset» løftes 
fram og utredes på nytt. Det 
oppleves som defensivt å godta et 
nei fra vegmyndighetene med 
begrunnelser som «stor kostnad og 
ikke prioritert». 
At det gamle Pakkhuset har en 
kulturhistorisk verdi betviles , og at 
det evt er avgjørende at det blir 
stående på akkurat dette stedet i 
framtida, bør ikke være et moment 
som skal stanse en ny tilførsel 
gjennom det aktuelle området. Det 
er ingen tungtveiende grunner til at 
et bygg som ikke lenger framstår 
som det opprinnelig var, skal brukes 
som argument mot en ny veiløsning. 
Planbeskrivelsens H570 sier at 
«autensiteten til bygget er godt 
bevart». Dette 
er ikke riktig (se bilde under). En 
flytting f.eks nordover på området 

enn de som tidligere er 
gjort. Utbedring av 
Frognerkrysset av 
trafikksikkerhetsmessige 
grunner, vil kunne 
fremmes som egen sak i 
forbindelse med Gran 
kommunes innspill til 
handlingsprogram for 
fylkesveger. 
 
Når det gjelder 
kostnadsoverslag, er 
grove kostnader for 
opparbeidelse av veg 
innenfor planområdet 
lagt fram. Kostnader ved 
innløsning av eiendom 
er ikke mulig å anslå på 
forhånd, fordi det vil 
sette kommunen i en 
uholdbar 
forhandlingssituasjon. 
Det er gjort rede for 
konsekvenser for 
eksisterende bebyggelse 
i planbeskrivelsen. 
Avtale med eventuelle 
oppsittere til Søndre 
Skogskoleveg vil bli 
forhandlet når det 
foreligger en rettskraftig 
reguleringsplan som 
grunnlag for 
forhandlingene. 
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eller til annet sted, vil frigjøre 
nødvendig areal til foreslått ny 
veiløsning. Pakkhuset Brandbu 
stasjon (stoppested) 1905. 
Oppsummering: - H570, 
Hensynssone vedr Pakkhuset bør 
oppheves - Hva vil kostnaden med 
rundkjøring og ny tilførselsvei bli? - 
Kan den deles på flere aktører(fylke, 
kommune, utbyggere), hvem 
bestemmer prioritet?. Dette er 
spørsmål som bør stilles og besvares 
før et vedtak som innebærer endelig 
løsning for trafikkavvikling i området 
fattes. 
En rundkjøring vil på både kort og 
lang sikt, trafikksikkerhetsmessig, 
samfunnsøkonomisk, miljømessig og 
materielt, være en riktig og ikke 
minst framtidsrettet løsning. 
For å klargjøre den økonomiske 
siden av saken, oppfordres det til at 
relevante myndigheter/virksomheter 
kontaktes for å få fram et 
kostnadsoverslag som kan settes 
opp mot forventede kostnader 
forbundet med gjennomføring av 
planforslaget løsning. Det 
økonomiske er særdeles fraværende 
i planen og svekker 
beslutningsgrunnlaget for de 
folkevalgte sterkt. 
Det reviderte planforslaget må 
trekkes tilbake og bearbeides på 
nytt. 
Vi er innforstått med at en utsettelse 
ikke er ønskelig fra grunneier og 
forslagstiller sin side, men denne 
saken innebærer at det skal velges 
løsninger som skal være riktige sett i 
et svært langt tidsperspektiv. Noen 
måneder fra eller til vil være 
underordnet de langsiktige 
konsekvensene en kortsiktig og 
mangelfull løsning vil gi. 
Ny plan bør inneholde de 
momentene og løsningsforslagene 
som er angitt over 
Forslag ny adkomstvei 
Skogskolejordet 1 
Rundkjøring RV 136 Bjorli Riksvei 
136 Bjorli, oval rundkjøring med 
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reduksjon fra 80 til 40 km/t i aktuelt 
område. Vegvesenet oppgir at det 
her er en ÅDT på 1600 biler, bortsett 
fra i Juli med 2200 biler. Dette er en 
riksvei med langt lavere ÅDT enn i 
det aktuelle «Frognerkrysset». 
Det er et tankekors at det her er 
vurdert som fornuftig med en 
rundkjøring. 
 

Brandbu og omegn 
handel og næring 

17.08.20 BOHN er kjent med at det i 
forbindelse med etablering av 
boligområdet Skogskolejordet har 
blitt en debatt om foreslåtte 
veiløsninger. 
Vi velger å ha tillit til at 
vegmyndighetene, og lokale 
myndigheter, viser seg sitt ansvar 
bevisst og hensyntar trafikksikkerhet 
og fremtidig god trafikkavvikling i 
sine beslutninger 
også for dette området, slik de 
lokale innbyggerne påpeker i sin 
redegjørelse. 
BOHN både støtter og ønsker svært 
gjerne en rundkjøring i 
‘’Frognerkrysset’’ velkommen, 
både som et langt mer trafikksikkert 
kryss og i et kommersielt bilde en 
naturlig måte å gjøre 
terskelen for å besøke Brandbu langt 
lavere. BOHN ønsker å minne 
myndighetene om at det 
i slike prosesser bør legges til rette 
for økt lokal utvikling gjennom 
fornuftige 
samferdselstiltak. 

Utbedring av 
Frognerkrysset av 
trafikksikkerhetsmessige 
årsaker vil kunne 
fremmes som egen sak i 
forbindelse med Gran 
kommunes innspill til 
handlingsprogram for 
fylkesveger. 
 

Bjørn Ola Skavern 17.08.21 1) Vegløsning med adkomst 
Søndre Skogskolevei må forkastes. 
Belastningen ved dette forslag blir 
altfor stor for oppsitterne langs 
vegen. Det blir for kostbart med 
etablering av vegrett ( privat veg ), 
grunnerverv, innløsning og riving av 
Bentestuen butikken. 
2) Vegløsning gjennom Søndre 
Skogskolevei er lite fremtidsrettet. 
3) Det må forhandles med 
Innlandet fylkeskommune med 
formål å etablere en 4-armet 
runkjøring i Frogner krysset, og 

Rådmannen viser til 
kommentarer til 
høringsuttalelse fra 
beboerne i Søndre 
Skogskoleveg. 
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etablere adkomst dit fra 
Skogskolejordet. 
4) Frogner krysset er et meget 
farlig kryss, med flere alvorlig trafikk 
ulykker. 
5) Rundkjøring i Frogner 
krysset er et stort og viktig 
trafikksikringstiltak. 
6) Ta hensynssone H 570_1 ut 
av forslag til reguleringsplanen slik at 
Pakkhuset kan fjernes. Nåværende 
Pakkhus er bygd nytt i perioden 
1945-57. Det er missbruk av 
begrepet hensynssone ved å 
etablere en slik sone rundt 
Pakkhuset. Pakkhuset slik det 
fremstår har ingen ting med 
autensitet å gjøre. 

Gran fremskrittsparti 18.08.20 Vi i Gran FrP ønsker å se på helheten 
for området og er kommet frem til 
at det beste vil være å få til en fire-
armet rundkjøring på fylkesvei 
34, det såkalte Frognerkrysset. Det 
er allerede et ulykkesutsatt kryss 
og vi mener det vil være både i 
kommunens og fylkets interesse å 
gjøre 
det mer trafikksikkert. 
Etter det vi forstår etter det åpne 
møtet som kommunen holdt på 
torsdag 
(13.08.20), er det ønsket både fra 
kommunen og ikke minst fra de 
berørte 
naboene, at det blir en rundkjøring 
og dermed enklere adkomst til de 
nye 
boligene via ny vei. Denne løsningen 
vil skape minst ulempe for 
innbyggerne i kommunen som 
allerede har en eiendom langs 
Søndre 
Skogskole veg. Vi er opptatt av at de 
innbyggerne vi allerede har skal 
trives og ikke bli «overkjørt» når 
kommunen ønsker å bygge ut nye 
boligfelt. Dessuten ønsker 
kommunen på sikt å få et boligfelt 
der den 
nåværende driftstasjonen ligger og 
det vil medføre ytterligere trafikk i 
Frognerkrysset. 

Det tilligger ikke 
rådmannen å 
kommentere uttalelser 
fra politiske partier. De 
tema som er berørt er 
svart ut i kommentaren 
til de andre 
høringsuttalelsene.  
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Vår mening er derfor at kommunen 
må prøve enda en gang å få Statens 
veivesen med på dette 
trafikksikkerhetstiltaket og om 
nødvendig koble 
inn fylkespolitikerne også. 

 
Åpent møte 
Det ble holdt åpent møte på Trivselshuset i Brandbu den 13.08.2020. I forkant av møtet var 
nødvendig inngrep for utvidelse av Søndre Skogskoleveg satt ut i terrenget. 
 
Planforslaget. 
Reguleringsplan for Skogskolejordet innebærer utvikling av et ubebygd landbruksareal på 28 dekar 
fulldyrka jord og 12 dekar dyrkbar jord til boliger og boliger med tjenesteyting. Området er avsatt til 
byggeområde bolig i Kommuneplanens arealdel. 
 

 
Planområdet er på ca. 173 dekar og ligger like vest 
for Brandbu sentrum. 

 
Planforslaget avgrenses av fv 34 Røykenviklinna, 
fv 240 Grinakerlinna og Augedalsvegen. 

 
Eksisterende bebyggelse 
Planområdet omfatter en del eksisterende eneboligbebyggelse, Hadeland folkehøgskole og også 
tidligere «Skogskolen» med hybelanlegg. Tidligere «Skogskolen» nyttes i dag til kontorer, boliger, 
verksted/lager og spesialisert rehabilitering innenfor fagområdet epilepsi, og foreslås regulert i 
samsvar med dagens bruk. 
 
Nybygging og atkomst 
Det ubebygde området rundt den tidligere «Skogskolen» har i mange år vært avklart i 
kommuneplanens arealdel som byggeområde for boliger. Atkomst til området nord for bygningene 
har vært vist fra Nordre skogskoleveg i gjeldende reguleringsplan. Atkomst til utbygging på de 
sentrale deler av området sør for «Skogskolen» har ikke vært avklart 
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Høsten 2012 ble det laget to alternative utkast til rundkjøring i det såkalte «Frognerkrysset» 
(fv.34/fv.240), med en fjerde arm som avkjøring til Søndre skogskoleveg og Skogskoleområdet.  
 

  
Alternativ 1 til kryss fv.34/fv.240 med 
rundkjøring omtrent der krysset er i dag. 

Alternativ 2 til kryss fv.34/fv.240 med 
rundkjøring litt lenger nord enn dagens kryss. 

Begge alternativene ville gi relativt store terrenginngrep på de berørte eiendommene. 
Kostnadene ble grovt beregnet til ca. 15 mill. 2012-kroner for alternativ 1 og ca. 23 mill. 2012-kroner 
for alternativ 2. Ingen av alternativene ble videreført, fordi Statens vegvesen (SVV) ikke har støttet 4-
armet rundkjøring i dette krysset. Selv om SVV hadde akseptert slik rundkjøring, ville prosjektet ikke 
vært på prioritert plass i handlingsprogrammet for fylkesveger i Oppland. Det ville da i praksis ført til 
utsettelse av utbygging på Skogskolejordet i lang tid. I tillegg ville kostnadene for en slik utbygging 
være så store at det i realiteten ville hindre en utbygging av Skogskolejordet langt fram i tid. 
 
Det har også vært vurdert varianter av atkomst som forutsatte at det gamle godshuset fra Brandbu 
stasjon ble revet, men disse er heller ikke utredet videre med begrunnelse i hensynet til den 
kulturhistoriske bevaringsverdien i godshuset ved tidligere Brandbu jernbanestasjon (77/16). En veg 
her ville medført riving eller flytting av bygningen, mens nettopp plasseringen er en vesentlig del av 
bevaringsverdien. Kostnadene vil også være så store at det neppe lar seg forsvare. 
 
En løsning med atkomst via avkjørsel som i dag betjener godshuset og Grinakerlinna 5 og 7 ble 
vurdert tidligere i prosessen. Denne ble forkastet fordi det ikke kunne oppnås tilstrekkelig sikt i 
krysset, uten en omfattende endring av Grinakerlinnas bru over fv. 34. Innlandet fylkeskommune og 
Gran kommune hadde møte og befaring den 24.09.2020. Vegtilknytning for nytt utbyggingsområde 
på Skogskolejordet var ett av temaene som ble diskutert og befart. Under befaringen åpnet Innlandet 
fylkeskommune for en ny vurdering av atkomsten til godshuset, under forutsetning av at krysset med 
Grinakerlinna kunne flyttes noe vestover. De var tydelige på at en eventuell slik løsning måtte 
prosjekteres og tegnes ut i detalj, før de kunne ta endelig stilling til den. 
 
 
Bebyggelsen som planforslaget åpner for 
På den flateste delen av området sør for tidligere Skogskolen forutsettes det bebyggelse med relativt 
høy tetthet i form av konsentrert småhusbebyggelse og/eller lavblokker. Det er satt minimumskrav til 
antall boenheter innenfor de enkelte delområdene. Ny bebyggelse i området skal inneholde 
minimum 100 boenheter. 
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Illustrasjonen viser en måte å bygge ut området på. Det presiseres at planforslaget også 
åpner for noe annen bygningsstruktur og bygningsplassering, men tettheten med antall 
boenheter skal ivaretas. Skissen viser også 12 boenheter i område BK3B, mens 
reguleringsbestemmelsene setter en grense på maks 10 boenheter. 
 
Forslag til nytt plankart 
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Det vises til planbeskrivelsen for nærmere beskrivelse av innholdet i planforslaget og konsekvenser 
som er vurdert. Det er ikke gjort endringer i utnyttelse og arealdisponering. Den vesentlige endringen 
i forhold til vedtatt plan, er plassering av bom og deling av BK3 i to arealer; BK3A og BK3B, der BK3A 
har utkjøring mot Søndre Skogskoleveg. I tillegg er det foreslått et lite område for felles 
renovasjonsløsning for BF13 og BF14, som er lagt inn i det østre hjørnet av BF5. Dette er gjort for å 
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sikre at nye boliger i BF13 og 14 kan få en renovasjonsløsning som tilfredsstiller snumuligheter for 
renovasjonsbil. 
 
I bestemmelsene er det satt inn begrensning av antall boenheter i BK3B på 10 boenheter og det er 
tatt inn at ny bebyggelse i KLI1 og BKT2 skal ha atkomst mot Søndre Skogskoleveg. 
 
Planmaterialet er for øvrig oppdatert i forhold til endringer i lover og forskrifter, som har skjedd etter 
vedtakstidspunktet. Det eneste unntaket er at det ikke er gjennomført ny risiko- og 
sårbarhetsanalyse(ROS) etter ny veileder som kom i 2018. Det var gjort en ROS-analyse etter forrige 
veileder, som lå ved da planen ble vedtatt og rådmannen har vurdert at det ikke vil være nye forhold 
eller andre vurderinger som tilsier at en ny ROS-analyse vil være nødvendig. 
 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Plan- og bygningsloven 
Plan- og bygningsloven er et verktøy for å ivareta samfunnsinteresser og forvalte våre arealer. 
Planlegging etter loven skal sikre en bærekraftig utvikling for hele landet og at hver og en av oss kan 
være med i beslutninger som angår oss og våre omgivelser, og den gir grunnlag for vedtak om bruk 
og vern av ressurser og om utbygging. Planforslaget er i tråd med de intensjoner og den utviklingen 
som er planlagt i Gran kommune. 
 
Vurdering av konsekvensutredningsplikt 
Planforslaget er tråd med kommuneplanen 2019. Iht. til forskrift om konsekvensutredning § 6b, 2. 
ledd er dette planforslaget i tråd med overordnet plan. Det vurderes også at planforslaget ikke faller 
inn under kriteriene i forskrift § 3, da planforslaget ikke har vesentlige virkninger for miljø og 
samfunn - jf. § 4.  
Iht. til forskrift om konsekvensutredninger jf. §§ 2 og 3 er det vurdert at denne planen ikke utløser 
krav om konsekvensutredning.  
 
Naturmangfoldloven 
Naturmangfoldloven er den mest sentrale loven innen naturforvaltning. Loven regulerer forvaltning 
av arter, områdevern, fremmede organismer, utvalgte naturtyper og den tar vare på leveområder for 
prioriterte arter. Naturmangfoldlovens formål er å ta vare på naturens biologiske, landskapsmessige 
og geologiske mangfold og økologiske prosesser gjennom bærekraftig bruk og vern. Loven skal også 
gi grunnlag for menneskers virksomhet, kultur, helse og trivsel, både nå og i framtida. Vurdering etter 
NML§§ 8-12 er tatt inn i kap. 4.2.4 i planbeskrivelsen. 
 
Planforslaget tar hensyn til de «blå-grønne lungene» i planområdet og naturmangfoldet ivaretas i 
stor grad.  
 
Kulturminneloven 
Kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon skal vernes både som del av vår 
kulturarv og identitet og som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning. Det er et nasjonalt 
ansvar å ivareta disse ressurser som vitenskapelig kildemateriale og som varig grunnlag for 
nålevende og fremtidige generasjoners opplevelse, selvforståelse, trivsel og virksomhet. 
 
Planen ivaretar Pilgrimsleden og et par området er satt av med hensynssone kulturmiljø. 
 
Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming:  
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Reguleringsbestemmelse 1.3 stiller krav om at fysiske omgivelser (bygninger, uteområder og andre 
anlegg) skal gis universell utforming i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Det skal benyttes 
allergivennlige og giftfrie plantesorter. Teknisk forskrift stiller krav om tilgjengelig boenheter og heis 
ved mer tre etasjer eller mer.  
 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023:  
Planforslaget sikrer en høy arealutnyttelse samtidig som det stilles krav til uteoppholdsarealer.  
 
Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning 2018. Kommunene, 
fylkeskommunene og staten skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og virksomhetsutøvelse 
stimulere til, og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig energiomlegging. 
Planleggingen skal også bidra til at samfunnet forberedes på og tilpasses klimaendringene 
(klimatilpasning). Planforslaget legger opp til energieffektive boliger i tråd med teknisk forskrift. 
Området er sentrumsnært og det stimuleres til bruk av kollektivtrafikk, samt gå og sykle til sentrum. 
 
Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transport-planlegging (2014) 
Retningslinjene for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging skal samkjøre arealbruken og 
transportsystemene ved å legge til rette for en effektiv og bærekraftig utvikling. Det vil si å planlegge 
et utbyggingsmønster som bygger oppunder tettsteder, legger til rette for effektiv transport og 
unngår nedbygging av verdifulle områder.  
 
Jordvern og miljøvennlig by- og tettstedsutvikling er ofte sammenfallende interesser. Kompakte byer 
og tettsteder gir mindre transportbehov og bedre muligheter for miljøvennlige energiløsninger. 
Ekspansjon av byer og tettsteder er lite ønskelig, og ofte heller ikke nødvendig. Planretningslinjen gir 
retningslinjer for avveining mellom verne- og bruksinteresser i arealplanleggingen. Retningslinjene 
legger bl.a. vekt på at mulighetene for økt konsentrasjon av utbyggingen i byggesonen i by- og 
tettstedsområder skal utnyttes, og at det legges opp til høy grad av tetthet i knutepunktene for 
kollektivtrafikken. 
Planforslaget legger opp til en høy utnyttelse av arealene som reguleres for utbygging.  
 
Rikspolitisk retningslinje for barn- og unge i planleggingen (1995) 
Formålet med RPR for barn- og unge er å sikre et oppvekstmiljø som gir barn og unge trygghet mot 
fysiske og psykiske skadevirkninger, og som har de fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter som til 
enhver tid er i samsvar med eksisterende kunnskap om barn og unges behov. Retningslinjene skal 
også sikre at det offentlige ivaretar sitt ansvar for å sikre barn og unge de tilbud og muligheter som 
samlet sett kan gi den enkelte utfordringer og en meningsfylt oppvekst uansett bosted, sosial og 
kulturell bakgrunn. 
Blant annet skal følgende vies spesiell oppmerksomhet: 

 Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, 
trafikkfare og annen helsefare. 

 I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. 
Dette forutsetter blant annet at arealene utformes på følgende måte: 

- Er store nok og egner seg for lek og opphold. 
- Gir muligheter for ulike typer lek på ulike årstider. 
- Kan brukes av ulike aldersgrupper, og gir muligheter for samhandling mellom barn, 

unge og voksne. 

 
Det settes av plass til lekeplasser og grønnstruktur som ivaretar barn og unges interesser i samsvar 
med Rikspolitisk retningslinje for barn- og unge i planleggingen.  

 
 
Retningslinjer og veiledere av betydning for risiko, sårbarhet og miljø 



 

16 
 

 

 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) er ivaretatt i 
bestemmelsenes pkt 1.7  

 NVEs retningslinjer nr. 2-2011: Flaum- og skredfare i arealplaner er lagt til grunn for 
planleggingen 

 DSB veilederen ”Samfunnssikkerhet i arealplanlegging – Kartlegging av risiko og sårbarhet”. 
Det er gjennomført ROS-analyse i forbindelse med første gangs offentlig ettersyn.   

 
 
Eksisterende planer 
Kommuneplanens arealdel 
I gjeldende kommuneplan for Gran kommune, vedtatt 20. juni 2019, er planområdet avsatt til: 
• Ubebygde områder, samt eksisterende bebyggelse på Skogskolen er avsatt til kombinert 
formål. 
• Eksisterende eneboligbebyggelse er avsatt til eksisterende boligformål 
• Hadeland folkehøgskole er avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting.  
• Hele planområdet vises i kommuneplankartet med båndleggingssone for detaljplanlegging. 
. 
Av bestemmelsene til kommuneplanen, vil bestemmelsene om uteoppholdsareal og p-dekning §§ 
1.11 og 1.12 gi føringer for området. Det er ingen særskilte rekkefølgekrav til dette planområdet ut 
over plankravet. 
 
Kommunedelplan for geodata 2013 – 2016. Vegnavn skal fastsettes i reguleringsplan. 
 
Kommunedelplan hovedplan for vannforsyning og avløp 2011 – 2020. Kommunedelplanen tar høyde 
for utbygging på Skogskolejordet etter 2020. 
 
Kommunedelplan for klima og energi 2018 – 2022. Det er gjort vurdering av planforslaget i forhold til 
klima og energi, jfr. planbeskrivelsens kap.4.2.12. 
 
Trafikksikkerhetsplan 2019 - godkjent handlingsplan fysiske tiltak. Planforslaget innebærer ikke 
endringer av prioriteringene i handlingsprogrammet og legger til rette for trygg ferdsel for alle 
trafikantgrupper. 
 
Reguleringsplaner 
Gjeldende reguleringsplaner er vist på figuren under:  
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Gjeldende vedtak 
PLU 27.04.2016, sak 14/16:  
«Utkjøring fra skogskoleområdet fordeles slik at trafikk til og fra bygningene som tidligere tilhørte 
Skogskolen føres ned på FV 34, mens det den øvrige trafikk føres ut på Søndre Skogskoleveg med 
nødvendig trafikksikring, Gjerne også på Øverlia om dette er hensiktsmessig. Det siste må utredes.» 
 
PLU 25.01.2017, sak 3/17:  
«1. Saken utsettes da den mangler økonomiske konsekvenser ved innløsning av eiendommen 

77/44 for å tillate utkjøring via Søndre Skogskolevei. 
2. Trafikken fra BK 3 må føres ned til fylkesveg 34.» 
 
PLU 15.03.2017, sak 9/17: 

1. «Planutvalget i Gran kommune vedtar at forslag til reguleringsplan for Skogskolejordet, med 
plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse revidert 16.02.2017, legges ut til 
offentlig ettersyn og sendes på høring i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-10. 

 
2. Det foreslås følgende nye vegnavn innenfor planområdet: 

KV2 – Skogskolejordet 
KV6 – Groschvegen 
KV8 – Arm av Øverlia 
KV10 – Skogskolebakken 
Navneforslagene sendes Språkrådets stedsnavntjeneste til uttalelse.» 

 
PLU 07.06.2017, sak 18/17 og 
KST 22.06.2017, sak 46/17: 

 
1. «Kommunestyret vedtar i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12 reguleringsplan for 

Skogskolejordet med plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse revidert 
22.05.2017. 

 

Reguleringsplan for «Brandbu sentrum 
sør-vest», vedtatt 09.04.2018 grenser til 

planområdet.  

Reguleringsplan for «Skogskolen – del av 
gnr. 77 bnr. 1», vedtatt 16.15.2007.  

Deler av reguleringsplan for «Rv 240 
Tingelstad-Brandbu», vedtatt 14.12.2005 

er innenfor planområdet.  

Reguleringsplan for «Røykenviklinna-
Brurbakken», vedtatt 25.04.1978 grenser 

til planområdet.  
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2. Det fastsettes følgende nye vegnavn innenfor planområdet: 
KV2 – Skogskolejordet 
KV6 – Groschvegen 
KV8 – (Arm av) Øverlia 
KV10 – Skogskolebakken» 

 
PLU 31.01.2018, sak 7/18: 
«Saken utsettes» 
 
PLU 29.04.2020, sak 19/20: 
«I tråd med plan og bygningslovens § 12-10 legges forslag til reguleringsplan for Skogskolejordet, 
med plankart revidert 30.03.2020, reguleringsbestemmelser revidert 16.04.2020 og planbeskrivelse 
revidert 16.04.2020, ut til offentlig ettersyn. 
Høringsfrist settes til seks uker etter kunngjøringsdato.  
Det skal holdes et åpent møte i høringsperioden» 
 
Økonomi 
Søndre Skogskoleveg må utbedres og oppgraderes med bl.a. fortau. Daværende teknisk sjef anslo en 
sum på ca. 4 millioner (2017) for oppgradering av Søndre skogskoleveg.  Det må imidlertid knyttes 
stor usikkerhet til anslaget fordi det ikke er gjort undersøkelser av grunnforhold langs vegen. I tillegg 
er beløpet avhengig av at kommunen kan komme til en minnelig ordning med grunneierne langs 
vegen.  
 
Planutvalget utsatte med vedtak 25.01.17 behandling av planforslaget med begrunnelse at saken 
manglet økonomiske konsekvenser ved innløsning av eiendommen 77/44. Dette er eiendommen i 
krysset Grinakerlinna/Søndre skogskoleveg der det er nødvendig å utbedre sikten ved å rive et bygg 
(den gamle Bentestuabutikken). Det er nødvendigvis ikke en forutsetning at eiendommen 77/44 må 
innløses for at Søndre skogskoleveg skal kunne brukes som atkomstveg. Det er mange forhold som 
påvirker eiendommens verdi, og det vil være en del av forhandlingsrommet med grunneier. Skal det 
gås nærmere inn på dette her, vil det begrense kommunens muligheter ved forhandlinger med 
grunneier. Det eneste som er avklart er at bygningen nærmest krysset må rives, for å tilfredsstille 
siktkrav dersom trafikken i Søndre skogskoleveg økes. Rivekostnadene for bygget nær krysset på 
eiendommen 77/44 er beregnet til ca. 860.000,- (2017). 
 
Opparbeiding av ny veg KV2 er nødvendig når denne delen av planområdet skal bygges ut. Kostnaden 
med opparbeiding av KV2 er anslått til ca. 5 mill. ekskl. mva (2017). Opparbeidelseskostnadene kan 
fordeles forholdsmessig på de enkelte tomtefeltene ved eventuelt salg. 
 
Det er beregnet driftskostnader på 37.000,- kr. pr. år for KV2 og ca. 16.000,- kr. pr. år (2017) dersom 
kommunen også skal overta ansvaret for Søndre skogskoleveg. 
 
Dersom atkomst via vegen til godshuset skal vurderes, kreves det kjøp av ca 1,5 ukeverk med 
konsulenttjenester. Dette vil koste ca 60.000 kr. Bevilgning må fremmes som egen sak i 
formannskapet. 
 
Bemanning 
Ved utbedring og opparbeiding av veger, vann og avløp må det påregnes deltakelse fra ansatte på 
Samferdsel og park og Vann og avløp. 
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Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Vedtak 

09.05.17 
Rådet for funksjonshemmede Vedtak 

28.04.17 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Gjennom hele dette planarbeidet, har atkomstløsninger og trafikkbelastning for de eksisterende 
boligene, vært et viktig tema.  
Saken dreier seg om avveining mellom bomiljøet for de som allerede bor i Søndre Skogskoleveg og 
trafikksikkerheten for de som bruker eller passerer krysset mellom Augedalsvegen og fv 34.  For 
beboerne i Søndre Skogskoleveg vil trafikken øke som følge av utbyggingen, uansett hvilket alternativ 
som velges.   
Vedtatt plan gir en trafikk i Søndre skogskoleveg på ca ÅDT 500. Forslaget som nå fremmes for 
offentlig ettersyn, gir en økning i trafikken i Søndre Skogskoleveg til ca 700 ÅDT.  
Selv om Søndre Skogskoleveg rustes opp og det etableres fortau, vil trafikkøkningen medføre større 
støybelastning for beboerne.  
 
På den andre siden passeres Augedalskrysset av ca 2500 biler daglig på fv 34. Vedtatt plan gir ca 450 
svingebevegelser i døgnet og det nye forslaget gir ca 250 svingebevegelser i døgnet.  En økning av 
trafikken i dette krysset vil medføre større fare for at det skjer ulykker med personskade eller død. 
Statens vegvesen er tydelig på at de ikke kan strekke seg lenger enn den trafikkøkningen som 
foreliggende planforslag legger opp til.  
 
Det har vært brukt store ressurser på vurdering av alle tenkelige atkomstløsninger og rådmannen 
mener at det ikke vil være mulig å finne enda flere alternativ enn de som til nå har vært vurdert. 
Gran kommune har et ansvar for å avveie hensynet til de ulike forhold i sitt planarbeid. Planforslaget 
er et kompromiss mellom hensynet til beboerne og hensynet til trafikksikkerheten. Dersom denne 
løsningen aksepteres for utleggelse til offentlig ettersyn, vil Statens vegvesen etter all sannsynlighet 
frafalle sin innsigelse. Planen kan bli vedtatt og utviklingen av området kan komme i gang. 
Gjennom hele dette planarbeidet, har atkomstløsninger og trafikkbelastning for de eksisterende 
boligene, vært et viktig tema.  
Saken dreier seg om avveining mellom bomiljøet for de som allerede bor i Søndre Skogskoleveg og 
trafikksikkerheten for de som bruker eller passerer krysset mellom Augedalsvegen og fv 34.  For 
beboerne i Søndre Skogskoleveg vil trafikken øke som følge av utbyggingen, uansett hvilket alternativ 
som velges.   
Vedtatt plan gir en trafikk i Søndre skogskoleveg på ca ÅDT 500. Forslaget som nå fremmes for 
offentlig ettersyn, gir en økning i trafikken i Søndre Skogskoleveg til ca 700 ÅDT.  
Selv om Søndre Skogskoleveg rustes opp og det etableres fortau, vil trafikkøkningen medføre større 
støybelastning for beboerne.  
 
På den andre siden passeres Augedalskrysset av ca 2500 biler daglig på fv 34. Vedtatt plan gir ca 450 
svingebevegelser i døgnet og det nye forslaget gir ca 250 svingebevegelser i døgnet.  En økning av 
trafikken i dette krysset vil medføre større fare for at det skjer ulykker med personskade eller død. 
Statens vegvesen er tydelig på at de ikke kan strekke seg lenger enn den trafikkøkningen som 
foreliggende planforslag legger opp til.  
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En ny vurdering av atkomst via vegen til godshuset betinger prosjektering og oversendelse til 
Innlandet fylkeskommune for vurdering. Prosjektering og kostnadsberegning av ca 200 m veg med 
omlegging av kryss, vil kreve kjøp av konsulentbistand på ca 1,5 ukeverk og koste ca 60.000 kr til 
100 000 kr. Selv om en slik prosjektering gjøres, er det ikke noen garanti for at Innlandet 
fylkeskommune vil godkjenne løsningen. Dersom man velger å gå for dette, må det fremmes en egen 
bevilgningssak til formannskapet. En evt endring av planforslaget vil også gjøre det nødvendig med et 
nytt offentlig ettersyn og vil utsette saken med 6 – 12 måneder i tillegg til tiden som går til utredning 
av alternativ løsning. 
 
Det har vært brukt store ressurser på vurdering av alle tenkelige atkomstløsninger og rådmannen 
mener at vi nærmer oss en grense for hvor mye det er tilrådelig å bruke. Et alternativ er også å si at 
man faktisk ikke ønsker å gjennomføre denne utbyggingen og legge planarbeidet dødt. 
 
Gran kommune har et ansvar for å avveie hensynet til de ulike forhold i sitt planarbeid. Planforslaget 
er et kompromiss mellom hensynet til beboerne og hensynet til trafikksikkerheten. Statens vegvesen 
har godtatt løsningen som ligger i planforslaget og dersom planen vedtas nå, kan utviklingen av 
området komme i gang. 
 
 
Rådmannen anbefaler derfor at følgende vedtak fattes: 
1. Kommunestyret vedtar i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12 reguleringsplan for 
Skogskolejordet med plankart datert 08.12.2016, revidert 30.03.2020, reguleringsbestemmelser 
datert 22.05.2017, revidert 25.02.2021 og planbeskrivelse revidert 16.04.2020» 
 
2. Det fastsettes følgende nye vegnavn innenfor planområdet: 

KV2 – Skogskolejordet 
KV6 – Groschvegen 
KV8 – (Arm av) Øverlia 
KV10 – Skogskolebakken 

 
Alternativt forslag til vedtak: 

a) Dersom det er politisk ønske om å utrede enda et vegalternativ via atkomsten til Godshuset, 
bør saken avvises og sendes tilbake til rådmannen med instruks om å fremme bevilgningssak 
for videre utredninger for formannskapet. Vedtakstekst kan da være: Saken sendes tilbake til 
rådmannen for utredning av alternativ atkomst via atkomst til Godshuset. Rådmann bes om å 
fremme sak om finansiering av utredningsarbeidet.  

b) Dersom det er politisk ønske om å avslutte planleggingen uten å vedta en reguleringsplan for 
Skogskolejordet, bør saken avvises og sendes tilbake til rådmannen med instruks om å 
avslutte saken. Vedtakstekst kan da være: Planforslaget avvises og videre arbeid med 
regulering avsluttes.  

 
 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Annonsering i avisa Hadeland og utleggelse på kommunens nettside/ planinnsyn. Berørte parter 
tilskrives. 
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Dato: Velg dato 
Godkjent av rådmannen 
 
 


