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1. SAMMENDRAG 
 
Reguleringsplanen legger til rette for utbygging av eneboliger og tomannsboliger på Bildenmoen i 
Julibakka. Det er planlagt 16 tomter, to adkomstveger og en lekeplass øst i planområdet. I 
illustrasjonsplan lagt ved reguleringsplanen vises hvordan en gjennom reguleringsplanprosessen 
har vurdert at bebyggelsen og veglinjer bør ligge.  
 
Området er avsatt til framtidig boligutbygging i kommuneplanens arealdel for Gran kommune, 
vedtatt 20.06.2019.  
  
Oppstartsmøte for planarbeidet ble avholdt 21.10.2019. Varsel om oppstart ble sendt ut 
03.02.2020, med uttalelsesfrist 02.03.2020. Forslagsstiller og konsulent har i løpet av 
planprosessen hatt kontakt med kommunen, regionale myndigheter, renovasjonsselskap, 
energiselskap og berørte naboer.   
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2. BAKGRUNN 

2.1 Hensikten med planen 

Formålet med reguleringsplanarbeidet er å regulere framtidig boligbebyggelse på Bildenmoen i 
Julibakka i Gran kommune.  

2.2 Forslagsstiller og plankonsulent 

Forslagsstiller er Ole Næss, tlf. 97532830, e-post: olenaes@online.no  

Plankonsulent er Rambøll Innlandet. Oppdragsleder er Ragnhild Børke Andresen, tlf.: 977 68 163, 
e-post: ragnhild.borke.andresen@ramboll.no   

2.3 Planområdet 

Planområdet ligger i Julibakka, vest for Brandbu og sør for Røykenvika. Planområdet foreslås 
avgrenset i tråd med område avsatt til boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel. I nord 
grenser planområdet mot det eksisterende boligområdet Tomtebråtan i Julibakka. I øst grenser 
området mot skog og fulldyrka mark. I sør grenser området mot skog. I vest er plangrensa lagt 
langs senterlinje i fv. 2314 Julibakka. Planområdet dekker et areal på omtrent 24 daa.  
 
 

 

Figur 1 Oversiktskart. Hentet fra Naturbase, markering gjort av Rambøll.  

2.4 Eierforhold 

Planområdet dekker et areal på omtrent 24 daa og omfatter i hovedsak deler av eiendommen 
gnr/bnr 111/1. Deler av gnr/bnr 62/37 og 62/35 er også tatt med innenfor planområdet i 
forbindelse med etablering av atkomstveg. Deler av gnr/bnr 62/38 er tatt med i planområdet for å 
sikre frisiktsone.  

mailto:olenaes@online.no
mailto:ragnhild.borke.andresen@ramboll.no
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Eiendomsforhold:  

Gnr/bnr Hjemmelshaver 

111/1 Ole Næss 

62/35 Terje Kjeksli 

62/37 Terje Bølviken 

62/38 Rune Martin Hagen 

2.5 Utredningsplikt 

Det er gjort en vurdering av utredningskrav i h.h.t. forskrift om konsekvensutredninger av 
21.06.2017 §§ 6 og 8. Området er avsatt til framtidig boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel 
(vedtatt 20.06.2019). Gran kommune og forslagsstiller vurderer derfor at planen ikke utløser krav 
om konsekvensutredning. 
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3. PLANPROSESSEN 

3.1 Oversikt over planprosessen 

Diagrammet under viser planprosess for detaljreguleringsplan, i henhold til plan- og 
bygningsloven. 

 

Figur 12 Oversikt over planprosess for detaljreguleringsplan. 

3.2 Oppstartsmøte 

Oppstartsmøte ble avholdt 21.10.2019 i Gran kommune.  

3.3 Varsel om oppstart 

Varsel om oppstart ble sendt ut 03.02.2020 til regionale myndigheter, foreninger og i henhold til 
adresseliste fra Gran kommune. Det kom inn fem uttalelser fra følgende avsendere: 
 

• Innlandet fylkeskommune 
• Fylkesmannen i Innlandet 
• Norges vassdrags- og energidirektorat 
• Direktoratet for mineralforvaltning 
• Hadeland og Ringerike avfallsselskap 
• Glitre Energi 
• Terje Bølviken 

 
Det er laget et sammendrag av høringsuttalelsene, med kommentarer om hvordan disse er 
håndtert.  
 
Vedlegg 3 Varslingsbrev 
Vedlegg 4 Innspill ved varsel om oppstart 
Vedlegg 5 Sammendrag av og kommentarer til uttalelser 

3.4 Medvirkning 

Medvirkning blir ivaretatt i planprosessen gjennom varsel om oppstart, gjennom høringsperiodene 
(offentlig ettersyn), gjennom varsling med brev til berørte parter, gjennom annonsering for 
allmennheten og ved behandling av planen.  
 



Rambøll - Detaljregulering 

 

  
 

7/34 

4. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER  

4.1 Nasjonale mål og retningslinjer 

• Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet, vedtatt 14.mai 2019): Kommunene har en aktiv og helhetlig 
areal- og sentrumspolitikk med vekt på styrking av sentrumsområdene. Boliger, 
næringsvirksomhet, arbeidsplasser og tjenestetilbud lokaliseres i eller tett på sentrum, med god 
tilrettelegging for kollektiv, sykkel og gange.  

• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (26. 
september 2014). «Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme 
samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv 
trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, 
legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet. 
Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og 
tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige 
transportformer.  I henhold til klimaforliket er det et mål at veksten i persontransporten i 
storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Planleggingen skal 
legge til rette for tilstrekkelig boligbygging i områder med press på boligmarkedet, med 
vekt på gode regionale løsninger på tvers av kommunegrensene.» 

• Barn og unges interesser i planlegging, Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges 
interesser i planleggingen, jf. rundskriv T-2/08 

• Rikspolitisk retningslinje T-1442/2016–Retningslinjer for behandling av støy i 
arealplanleggingen (Klima og Miljødepartementet) 

• Statlig planretningslinjer for klima- og energiplanlegging i kommunene (Klima og 
• Miljødepartementet, 04.09.2009) 
• Rundskriv T-2/98–Nasjonale mål og interesser i fylkes- og kommuneplanleggingen 

(Kommunal- og moderniseringsdepartementet) 
• Regjerings handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013 
• NVEs retningslinje nr. 2/2011-Flaum – og skredfare i arealplanar (2014) 
• Samfunnssikkerhet i kommunenes arealplanlegging (Direktoratet for samfunnssikkerhet og 

beredskap, 2017) 

4.2 Regionale planer 

4.2.1 Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland 
Regional plan for attraktive byer og tettsteder ble vedtatt 15.06.2016. Planen angir mål og 
retningslinjer for utvikling av byer og tettsteder basert på en senterstruktur og en avgrensning av 
en indre sentrumssone, og mange av retningslinjene i planen omhandler dette. Det er imidlertid 
også et kapittel med mål og retningslinjer for bolig og bokvalitet. Her går det blant annet fram at 
«Boligutviklingen må følge befolkningens boligbehov med tanke på antall boliger, type boliger og 
lokalisering av nye boliger» og at «alle nye boliger bør ha trygg adkomst og tilgang til leke- og 
rekreasjonsarealer på minst 5 daa innen en gangavstand på 200 m og til nærturterreng på minst 
200 daa innen en gangavstand på 500 meter.» I planen legges det vekt på høy utnytting av 
arealer, men samtidig går det fram at planen ikke har som intensjon å hindre spredt 
boligbygging, og at der lokale myndigheter vurderer det som nødvendig for å øke attraktiviteten 
for bosetting, kan det planlegges for et mer differensiert bosettingsmønster. 

4.3 Regional plan for klima og energi 2013 – 2024 
Regional plan for klima og energi 2013-2024 ble vedtatt oktober 2013.  
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Innenfor tema areal- og transportplanlegging er det satt mål om tettere utbyggingsmønster og 
redusert transportbehov og effektiv arealutnyttelse er satt som tiltak.  

4.4 Kommunale planer og tillatelser 

4.4.1 Kommuneplanens arealdel for Gran kommune 
Kommuneplanens arealdel for Gran kommune ble vedtatt 20.06.2019. Området er her avsatt til 
framtidig boligbebyggelse.  

 

Figur 2 Utsnitt fra kommuneplanens arealdel med bakgrunnskart. Hentet fra InnlandsGIS (1).  
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Figur 3 Ortofoto med gjeldende kommuneplanens arealdel og eiendomsgrenser. Hentet fra InnlandsGIS (1).  

I konsekvensutredning utarbeidet som del av kommuneplanens arealdel, går det fram at det 
sammen med en reguleringsplan må legges fram en teknisk vurdering av utbygging i dette 
terrenget med god dokumentasjon på grunnforhold m.m. og en god teknisk plan (bl.a. veg). 
 
Planområdet ligger innenfor hensynssone for Nasjonalt verdifullt kulturlandskapsområde 
Granavollen- Tingelstad- Røykenvik. Hensynssonen avgrenser området som ble utpekt som 
nasjonalt verdifullt kulturlandskap i 1994. For området gjelder spesielle retningslinjer i 
kommuneplanens arealdel.  

4.4.2 Gjeldende, tilgrensende og overlappende reguleringsplaner 
Det er ingen tilgrensende reguleringsplaner til planområdet, men reguleringsplan for Utsikten 
boligområde, vedtatt 18.06.2009, ligger i nærhet av planområdet. Planen regulerer 
boligbebyggelse. 
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Figur 4 Reguleringsplan for Utsikten boligområde, vedtatt 18.06.2009. Ligger i nærhet av planområdet for 
Bildenmoen.  

4.5 Forholdet til lovverket 

4.5.1 Plan- og bygningsloven 
Det blir utarbeidet reguleringsplan i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser.  

4.5.2 Naturmangfoldloven 
Loven gir regler om bærekraftig bruk og vern av naturen. Tiltaket berører ikke områder som er 
vernet etter naturmangfoldloven eller områder som er foreslått vernet med hjemmel i 
naturmangfoldloven. Virkninger av planen i henhold til lovens bestemmelser (§§ 8 - 12) er 
vurdert. 

4.5.3 Kulturminneloven 
Planbeskrivelsen tar utgangspunkt i kulturminnelovens definisjon av kulturminner og 
kulturmiljøer. Fylkeskommunen har vurdert at potensialet for funn av automatisk fredete 
kulturminner er så lavt at de ikke har krevd arkeologisk registrering før planen vedtas.    
 
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. 
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4.5.4 Vannressursloven 
Tiltakshaver vurderer at det aktuelle tiltaket ikke vil påvirke forhold til vassdrag i en slik grad at 
det må søkes om tillatelse fra Norges vassdrags – og energidirektorat (NVE) med hjemmel i 
vannressursloven. Saksgangen vil dermed i sin helhet følge plan- og bygningsloven.  

4.5.5 Øvrig lovverk 
Det er ikke kjent at tiltaket må belyses i forhold til, eller vil kreve tillatelse etter annet lovverk. 
Det antas at sektormyndighetene i forbindelse med høringen av planen i så fall vil informere 
tiltakshaver om dette. 
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5. EKSISTERENDE FORHOLD 

5.1 Beliggenhet 

Planområdet ligger i Julibakka, vest for Brandbu og sør for Røykenvika. Planområdet foreslås 
avgrenset i tråd med område avsatt til boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel. I nord 
grenser planområdet mot det eksisterende boligområdet Tomtebråtan i Julibakka. I øst grenser 
området mot skog og fulldyrka mark. I sør grenser området mot skog. I vest er plangrensa lagt 
langs senterlinje i fv. 2314 Julibakka. Planområdet dekker et areal på omtrent 24 daa.  

 

Figur 5 Planområdets beliggenhet. Utskrift fra InnlandsGIS (1), markering av Rambøll.  

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

Det er i dag skog og hogstflater innenfor planområdet. I nordvest dekker planområdet avkjørselen 
til boliger på eiendommene gnr/bnr 62/37, 62/35 og 62/38. Vest i planområdet ligger 
planområdet inn til senterlinje for fv. 2314 Julibakka.  

5.3 Stedets karakter og landskap 

Terrenget heller nokså bratt mot vest/nordvest, og det er svært god utsikt mot Røykenvika og 
Randsfjorden. 
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5.4 Solforhold og lokalklima 

Deler av planområdet ligger på toppen av en høyde, og vil ha gode solforhold hele dagen. Delene 
av planområdet som ligger lavere i terrenget i nordvestlig retning, vil i hovedsak ha sol 
ettermiddag og kveld. Skog i vest vil skjerme noe for sol, men mye av bebyggelsen vil ligge slik 
at solforholdene vil være gode på tross av dette. Lokalklimaet vurderes å være godt, men mulig 
noe utsatt for vind fra nord.  

5.5 Trafikkforhold 

Fv.2314 Julibakka ligger vest for planområdet. Vegen er en forbindelse mellom fv. 34 
Røykenviklinna og fv. 240 Grinakerlinna. Fylkesvegen har fartsgrense 80 km/t på strekningen 
forbi planområdet. Ved avkjørselen for bebyggelsen nord for planområdet, går fartsgrensen for 
fylkesvegen over til 50 km/t.  

 

Figur 6 Utsnitt fra Statens vegvesens vegkart (2).  

5.6 Rekreasjonsverdi 

Sør for planområdet går det en tursti, som svinger mot planområdet i sørøst. Innenfor 
planområdet i sørøst ligger et høydepunkt med god utsikt over Røykenvika og Randsfjorden. Det 
går noen mindre brukte tråkk også gjennom planområdet, men ingen tydelige stier. Det er grunn 
til å tro at området i noen grad blir brukt som turområde/friluftsområde, men på grunn av mye 
skog og kratt, er det antakelig ikke stor grad av slik bruk. Området grenser også til dyrket mark, 
altså leder ikke stiene til større turområder.  
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5.7 Barn og unges interesser 

Det er grunn til å tro at området i noen grad blir brukt av barn og unge i frilufts- og 
tursammenheng, men på grunn av mye skog og kratt, er ikke området spesielt egnet til utstrakt 
slik bruk.  

5.8 Naturmangfold 

 

 

Figur 7 Registrerte arter og naturtyper i nærhet av planområdet. Utsnitt hentet fra Naturbase (3). Plangrense 
markert av Rambøll.  

Det er foretatt en utsjekk i Miljødirektoratets kartdatabase Naturbase (3). Øst for og delvis 
innenfor planområdet ligger naturtypen navngitt Julibakka sør, registrert september 2018. Denne 
er registrert som frisk kalkgranskog av moderat kvalitet. Den er registrert til å ha dårlig tilstand 
på grunn av skogbestandsdynamikken, men til å ha stor verdi da den er relativt stor og det er 
registrert fem rødlistearter på lokaliteten. Artene ble registrert i september 2000 og det har blitt 
gjennomført hogst (muligens plukkhogst) etter registreringen.  
 
Det går fram at lokaliteten er registrert med en meget god nøyaktighet (5-20 m). I august 2016 
ble det gjort MIS-registrering i samme område, og denne har lignende avgrensning som 
naturtypen. Denne registreringen ligger på naboeiendommen til planområdet, gnr/bnr 104/1.  
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Figur 8 MIS-registrering. Hentet fra Kilden (4).  

 
 
 
 

5.9 Landbruk 

Skogen innenfor planområdet er i Kilden (4) registrert som barskog av høg bonitet.  

 

Figur 9 Bonitetskart. Utsnitt hentet fra Kilden (4). Plangrense markert av Rambøll.  
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Omtrent 2 daa innenfor planområdet er registrert som dyrkbar jord. Området ligger i sørøstlig del 
av planområdet.  
 

 

Figur 10 Dyrkbar jord markert i rød skravur. Hentet fra Kilden (4). Plangrense markert av Rambøll.  

5.10 Teknisk infrastruktur 

Tidligere høydebasseng i området er fjernet. Våren 2020 har Gran kommune lagt vannledninger 
over jordet og gjennom skogsområdet vest for fv. 2314 Julibakka og sør for planområdet, og et 
stykke inn sørøst i planområdet, slik at de møter tidligere vannledning fra høydebassenget. 
Vannledningene vil forsyne Julibakka og det nye boligområdet på Bildenmoen. Våren 2020 blir 
også fiberkabler lagt i eiendomsgrensene nord i planområdet og øst for planområdet. Denne 
infrastrukturen vil være til nytte for ny bebyggelse i planområdet. Ved plassering og planlegging i 
området har det blitt tatt hensyn til infrastrukturen.  
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5.11 Grunnforhold 

Innenfor planområdet er det ifølge NGUs løsmassedatabase usammenhengende eller tynt dekke 
morenemateriale og forvitringsmateriale. Det grønne i figuren under er morenematerialet. Det lilla 
beltet markert i figuren under er forvitringsmateriale, som vil si løsmasser dannet på stedet ved 
fysisk eller kjemisk nedbryting av berggrunnen, med gradvis overgang til underliggende fast fjell 
(5).  

 

  

Figur 11 Løsmassekart. Hentet fra NGUs løsmassekart (5). Plangrense markert av Rambøll.  
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6. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

6.1 Planens hensikt 

Formålet med reguleringsplanarbeidet er å regulere framtidig boligbebyggelse på Bildenmoen i 
Julibakka i Gran kommune.  

6.2 Forslag til plankart  

 

Figur 12 Forslag til plankart.  

  



Rambøll - Detaljregulering 

 

  
 

19/34 

6.3 Reguleringsformål – oversikt 

 
REGULERINGSFORMÅL 

(PBL §12-5) 

BETEGNELSE 

(jf. Kart) 

STØRRELSE 
(daa) 

Nr. 1 Bebyggelse og anlegg   

Boligbebyggelse – frittliggende 
småhusbebyggelse 

BFS 14,4 

Renovasjonsanlegg BRA 0,1 

Lekeplass BLK 0,8 

Nr. 2 Samferdselsanlegg og infrastruktur   

Kjøreveg SKV 3,1 

Annen veggrunn - grøntareal AVG 4,2 

Tekniske bygg/konstruksjoner STB 0,008 

Nr. 3 Grønnstruktur   

Turveg GT 0,2 

Infiltrasjon/fordrøyning/avledning GIF 0,7 

PBL §12-6 Hensynssoner   

Frisikt H140 0,2 

Krav vedrørende infrastruktur H410 1,3 

Gul sone ihht. T-1442 H220 2,6 

Bevaring naturmiljø H320 0,1 

6.4 Boligbebyggelsens plassering og utforming 

Bebyggelsen er planlagt som eneboliger og tomannsboliger spredt i planområdet, fordelt langs to 
adkomstveger. Det er totalt 16 boligtomter. For tomtene tillates følgende typer bebyggelse:  
 
Tomt 1,3, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14: enebolig eller enebolig med sekundærleilighet 
Tomt 2, 4, 5, 6, 7, 15 og 16: enebolig, enebolig med sekundærleilighet eller tomannsbolig 
 
Totalt kan det bli 32 boenheter innenfor planområdet.  
 
Gjennom arbeidet med reguleringsplanen, er det gjort landskapsmessige vurderinger for 
plassering av bebyggelsen i terrenget og hvilken terrengbehandling som må til for å gi best 
mulige helningsforhold. Disse vurderingene ligger til grunn for illustrasjonsplanen, datert 
15.10.2020. Denne er gjennom bestemmelsene satt til å være veiledende for plassering av 
bebyggelse i området. Eiendomsgrenser og byggegrenser er regulert gjennom reguleringsplanen.  
 
Bygningene må gis en utforming som gjør dem landskapstilpasset. Det er satt bestemmelse om at 
boliger på følgende tomter skal ha sokkeletasje: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11 og 15. Det er også satt 
bestemmelse om at mønelinje på hovedvolum skal følge kotene på kartet.  
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Når det gjelder tilgjengelighet, stilles det krav til at boenheter på minimum 35 % av tomtene skal 
være tilgjengelige boenheter med alle hovedfunksjoner på inngangsplan. Det er satt bestemmelse 
om hvilke tomter dette gjelder.  
 
Det tillates solcellepanel på takflater vendt mot sør, ettersom bebyggelsen og tak vil være lite 
synlig sørfra.    

6.5 Utnyttelsesgrad 

Det er foreslått 16 tomter innenfor planområdet. Utnyttelsesgrad i området er satt til maks 30 %-
BYA. Dette gjelder for både eneboliger og tomannsboliger. Maksimalt bruksareal per tomt er satt 
til 440 m2. 

6.6 Byggehøyder 

Gesims- og mønehøyde på boligbebyggelsen er henholdsvis 7 og 9 meter. Gesims- og mønehøyde 
på garasje/bod er henholdsvis 3,5 og 5,5 meter.   

6.7 Kjøreveger 

Det planlegges to private adkomstveger innenfor planområdet, delt opp i områdene f_SKV1-5 (på 
grunn av eierskap til vegen). Det er satt bestemmelse knyttet til eierskap av kjørevegene med 
tilhørende annen veggrunn. Adkomstveg f_SKV2 planlegges delvis på eiendommene gnr/bnr 
62/37 og 62/38. Eiendommene gnr/bnr 62/37, 62/35 og 62/38 skal ha rett til å ha adkomst via 
f_SKV2 og derfor delta i eierskapet av denne. 
 
Deler av fylkesveg 2314 Julibakka er med i planområdet, og er markert o_SKV5. 

6.8 Annen veggrunn 

De største skjæringene/fyllingene er lagt innenfor arealformål Annen veggrunn i plankartet. I 
tillegg er 2 meter mellom formålsgrense veg og boligformål lagt som annen veggrunn, mens øvrig 
nødvendig areal til skjæring/fylling skal være del av områdene regulert til boligformål, jf. 
bestemmelse 3.1.1 a). 

6.9 Atkomst og parkering 

Adkomst til de enkelte tomter er vist med adkomstpil i plankartet. Det er gjennom planarbeidet 
vurdert mulig adkomst til den enkelte tomt. Parkeringsbestemmelser for området er satt ihht. 
bestemmelser i kommuneplanens arealdel. Det er imidlertid justert for bebyggelse på under 50 
m2, da det ikke vurderes som aktuelt med færre enn 1 parkeringsplass per boenhet.  

6.10 Renovasjonsanlegg 

Det planlegges felles renovasjonsløsninger innenfor områdene markert f_BRE1 og f_BRE2. Disse 
planlegges som avfallshus, og skal være del av godkjent situasjonsplan. Det er satt bestemmelse 
om at tomt 1-7 og 16 skal eie f_BRE1 og tomt 8-15 og gnr/bnr 62/38, 62/37 og 62/35 skal eie 
f_BRE2.  

6.11 Overvannshåndtering 

Et premiss for utbyggingen av området er at generert overvann skal tas hånd om lokalt, og ingen 
økt vannmengde skal videreføres ut av området. Dette betinger bruk av lokale 
infiltrasjonsløsninger der dette er mulig, vha. infiltrasjonskummer og åpent fordrøyningsmagasin 
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(evt. annen overvannshåndtering) nordvest i planområdet. Det er satt av et område på omtrent 
720 m2 til overvannshåndtering. Beregninger for størrelsen på arealet som kreves ved et åpent 
fordrøyningsbasseng er vist og forklart i vedlegg om overvannshåndtering og flom.  
 
Det er satt bestemmelse om at tomt 1-16 eier fordrøyningsmagasinet f_GIF1, og er ansvarlig for 
vedlikehold av overvannshåndteringen i området. 
 

Vedlegg 7 Notat om overvannshåndtering og flom 

 
Prinsippet er bruk av grunne veggrøfter som krever bruk av lukket drenssystem for å oppnå 
ønsket drenering av vegoverbygningen. Drensledninger legges under planum på vegen og ledes 
inn i infiltrasjons-sandfang som er plassert i grøftene. Der hvor vannet eventuelt ikke infiltreres 
hurtig nok i disse kummene, vil vannet renne videre ut av kuppelristene og videre nedover de 
grunne grøftene og ned til neste infiltrasjonssandfang. Slik vil overvannet renne videre nedover 
inntil det fanges opp av fordrøyningsmagasinet. Her legges det i utgangspunktet opp til så optimal 
fordrøyning og infiltrasjon som de stedlige massene kan gi, men bestemmelsene åpner også for at 
overvannet håndteres på annen måte innenfor arealet satt av til dette.   
 
Ved etablering av nytt magasin må det ved etablering av evt. overløpsrør sørges for sikker løsning 
nedstrøms som ikke medfører ulemper for eksempelvis naboer og annen infrastruktur. 

6.12 Landskapstilpasning 

Det nye boligområdet vil ligge i en forlengelse av eksisterende boligområde Tomtebråtan. Dette 
vil bidra til god visuell sammenheng i området. Det nye boligområdet vil gi fjernvirkninger sett fra 
Røykenvika da det skogbevokste høydedraget er godt synlig silhuett mot tettstedet.   
 
Utbyggingsområdet er nokså bratt, men inndeling i to separate adkomstveger gir en viss 
landskapstilpasning av vegsystemet. Den søndre adkomstvegen går i svært bratt terreng, men er 
lagt langsmed kotene. For å dempe negative visuelle virkninger av inngrepet skal fyllingsfoten 
slakes ut. Dette også for å tilrettelegge byggegrunn for tilliggende arealer der det i dagens 
situasjon er et søkk langs fv. 2314. Skjæringer og fyllinger langs den søndre adkomstvegen skal 
revegeteres ved at eksisterende toppdekke tas av, mellomlagres og legges tilbake. Når disse 
flatene er revegetert vil vegskråningen være et sammenhengende grøntdrag med stedegne arter 
gjennom området, som ender i lekeplassen. Her vil det være mulig å bevare eksisterende terreng 
og til en viss grad toppdekket. Arealet med naturtypen kalkskog strekker seg så vidt inn i 
planområdet - på arealet som avsettes til lekeplass. Grøntdraget vil bidra til å dempe 
fjernvirkninger av utbyggingen. Det er stilt krav om at lekeplassen opparbeides med stedegen 
vegetasjon og naturlige materialer som grus, sand og treverk.  
 
Plassering, gruppering av bygninger, bygningsvolumer og fargebruk er essensielt for dempe 
fjernvirkninger av den nye bebyggelsen. God terrengtilpasning påvirker estetikk og visuelle 
virkninger, men også tilgjengelighet, klimatilpasning og byggekostnader. Mange av tomtene er så 
bratte at terrengfallet må tas opp av underetasjer. Bestemmelsene angir på hvilke tomter det skal 
være underetasje/sokkeletasje. For å tilpasses landskapet bør bygningene følge terrengkotene i 
størst mulig grad. Dette er også sikret gjennom bestemmelsene. Murverk vil være fordyrende og 
gi negative visuelle nær- og fjernvirkninger. Det bør tilstrebes at høydeforskjeller i størst mulig 
grad tas opp i skråninger.  

6.13 Lekeplass 

Det legges opp til etablering av en lekeplass på omtrent 750 m2 internt i planområdet.  
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6.14 Turveg 

Det er regulert inn turveg mellom de to adkomstvegene, øst i planområdet. Turvegen vil være en 
forbindelse mellom adkomstvegene, og være en forbindelse til lekeplassen øst i planområdet. 
Turvegen er planlagt 3 meter bred, med ca. 25 % stigning og med en kurvatur som tilsier at den 
kan vinterbrøytes med traktor.  
 
Det er også regulert turveg med 3 meter bredde mellom tomt 12 og 14 i planområdet. Turvegen 
vil gi tomtene i planområdet tilgang til skogsområder sør for planområdet, slik at disse områdene 
vil bli lett tilgjengelige som leke- og oppholdsareal og turområde. 

6.15 Teknisk infrastruktur 

Gran kommune la våren 2020 ny trase for vannledning koblet på hovedledning nærmere Bilden. 
Tidligere høydebasseng innenfor planområdet er fjernet og den nye vannledningen er koblet 
sammen med ledningen som tidligere gikk fra høydebassenget. Dette vil gi vanntilførsel både til 
planområdet og til områder nedenfor/nord for planområdet. Innenfor planområdet vil nye 
vannledninger kobles på hovedvannledningen i forbindelse med punkter for brannvannsuttak.  
 
Det legges opp til vannkummer med brannvannsuttak som har dekning for de nye boligene. For å 
ha mest mulig kontroll/oversikt på private vannledninger til husene, legges det opp til bruk av 
samlestokker med tilhørende stoppekraner i de nærmeste vannkummene. Stoppekranene er 
merket med gnr/bnr mtp. oversikt til hvert enkelt hus. 
 
Spillvannsledninger samles i hovedtraseene og ledes nedover til eksisterende spillvannskum i 
Julibakka. 
 
Nye overvannsledninger har kun som funksjon å drenere nye vannkummer i tilfelle lekkasje og ha 
utløp i fordrøyningsbassenget, da det ikke finnes kommunale OV-ledninger for tilkobling. 
 
I avkjøringer legges det hovedsakelig opp til bruk av infiltrasjonkummer der grøfter møtes, 
samtidig som stikkrenner har til formål å fungere som overløp hvis infiltrasjonskummene ikke 
strekker til.  

6.16 Frisiktsone 

Det er satt bestemmelse knyttet til frisiktsoner som ligger i plankartet. I frisiktsonene skal det 
være frisikt 0,5 meter over nivå på tilstøtende vegbaner. Bygg, anlegg eller vegetasjon som kan 
hindre sikten er ikke tillatt, og terreng skal ikke planeres høyere enn nivå på tilstøtende vegbaner. 
Dette betyr at eksisterende hekk innenfor frisiktsone på eiendom gnr/bnr 62/38 ikke kan være 
høyere enn 0,5 meter.  

6.17 Infrastruktursone 

Det er lagt en infrastruktursone på 8 meters bredde rundt hovedvannledning, for å sikre at det 
ikke bygges eller gjøres tiltak som kan skade ledningen innenfor et område på 4 meter på hver 
side av ledningen.  
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6.18 Rekkefølgebestemmelser 

Det er satt rekkefølgebestemmelser knyttet til utarbeiding av situasjonsplan og utomhusplan, og 
til opparbeiding av veg-, vann- og avløpsnett, renovasjonsanlegg, sti, energinett og lekeplass.  
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7. MILJØ OG SAMFUNN – BESKRIVELSE OG VIRKNINGER 

7.1 Stedets karakter og landskap  

Planområdet er omtrent 24 daa. Det består i dag i hovedsak av granskog, noe gammel skog og 
noe nyplanta skog. Nord for planområdet ligger et eksisterende boligområde, Tomtebråtan i 
Julibakka. I øst grenser området mot skog og fulldyrka mark. I sør grenser området mot skog. I 
vest grenser området mot vegen Julibakka og et skogsområde vest for vegen.   
 
Planområdet heller mot nordvest og har god utsikt mot Røykenvika og Randsfjorden. Det nye 
boligområdet anlegges inntil et eksisterende boligområde – Tomtebråtan. Dette vil bidra til god 
visuell sammenheng i området. Planområdet vurderes å ikke gi større fjernvirkninger fra andre 
vinkler, ettersom det ligger plassert i nordvestvendt helning opp mot en bakketopp. Sør og delvis 
øst for planområdet er det skog.  
 
Det nye boligområdet vil gi visuelle fjernvirkninger fra Røykenvika da det skogbevokste 
høydedraget har godt synlig silhuett mot tettstedet. Utbyggingen som reguleringsplan for 
Bildenmoen skal tilrettelegge for innebærer etablering av vegsystemer og bebyggelse i nokså 
terreng. Vegsystem og tomtearrondering må sees i sammenheng. Vegfyllinger og skjæringer må 
revegeteres med eksisterende toppmasser som tas av, mellomlagres og legges tilbake. På den 
måten vil en kunne oppnå en sammenhengende grønnstruktur gjennom området som henger 
sammen med tilliggende skogsarealer. Dette vil være viktig med tanke på fjernvirkninger.  
 

 

Figur 13 Enkel fotomontasje som viser fjernvirkning av en utbygging innenfor planområdet. Laget av Rambøll. 
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Figur 14 Opprinnelig bilde uten fotomontasje. 

Bygningene må gis en utforming som gjør dem landskapstilpasset. Det er gitt bestemmelse om 
hvilke av tomtene innenfor planområdet som må bygges med sokkel. Videre er det gitt 
bestemmelse om at mønelinje på hovedvolum skal følge kotene i kartet. Det tillates solcellepanel 
på takflater vendt mot sør. Solcellepanelene vil da ikke være synlige fra Julibakka og Røykenvika, 
og ettersom boligene ligger i skrånende terreng mot nordvest, vil ikke solcellene gi fjernvirkning 
sørover.  
 
Det er tatt ut snitt (i vedlegg) som viser eksisterende terreng sammen med planlagt framtidig 
terreng. Disse viser at terrenget vil måtte bearbeides på grunn av helningsgraden, men det 
vurderes at landskapsinngrepene er begrenset i så stor grad som mulig ved en utbygging i 
området.  

Vedlegg 9 Snitt med eksisterende og planlagt framtidig terreng 

7.2 Naturmiljø 

Det er gjort en utsjekk av området i Miljødirektoratets database Naturbase, som vist i kap. 5.8. 
En liten del av området registrert som naturtype kalkskog øst i planområdet berøres av 
planforslaget. Denne delen er tenkt å være del av lekeplass i planområdet, og vil derfor ikke 
bebygges. I reguleringsplanen er det lagt en hensynssone over dette arealet, med bestemmelser, 
for å sikre det mot tiltak innenfor lekeplassen.  

7.2.1 Vurdering etter naturmangfoldloven 
 
Området og tiltaket er vurdert ut fra naturmangfoldloven av 19.juni 2009 § 7 og §§ 8-12. 
Prinsippene i §§ 8-12 er fulgt i henhold til § 7, som vist under. 
 
I henhold til § 8 er kunnskapsgrunnlaget funnet tilstrekkelig. I kap. 5.8 vises det til registrering 
av naturtyper og arter i Naturbase (3) og MIS-registrering i Kilden (4). Det går fram av 
registreringen av naturtypen at det er 5 rødlistede arter innenfor det avgrensede området. Det er 
videre oppgitt at avgrensningen er gjort med en meget god nøyaktighet (5-20 m) (3). MIS-
registreringen som er gjort i området, overlapper området avgrenset som naturtype, men ligger 
kun innenfor eiendom gnr/bnr 104/1. Det er lagt hensynssone rundt området avgrenset som 
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naturtype, altså også en liten del innenfor planområdet. På denne bakgrunn vurderes det at 
utbyggingen ikke vil påvirke naturtypen registrert som frisk grankalkskog eller rødlisteartene 
registrert innenfor naturtypen.  
 
Det er ikke kjent at tiltaket i stor grad berører naturmangfold, sårbare eller truede arter eller 
økosystemer.  
 
Føre-var-prinsippet i § 9 er vurdert og det er ikke funnet at tiltaket er en risiko for vesentlig eller 
irreversibel skade på naturmangfoldet. 
 
Det er derfor ikke kjent at denne planendringen vil ha vesentlig innvirkning på økosystemet i 
henhold til § 10. Forslagsstiller kjenner ikke til at det er behov for å benytte seg av 
bestemmelsene i § 11-12 om kostnader ved miljøforringelse og miljøforsvarlige teknikker og 
driftsmetoder. 

7.3 Kulturminner og kulturmiljø 

Det er ingen registrerte automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. Innlandet 
Fylkeskommune har vurdert at potensialet for funn av automatisk fredete kulturminner er så lavt 
at de ikke har krevd arkeologisk registrering før planen vedtas.  Det er lagt inn bestemmelser som 
sikrer stans i arbeid dersom slike påvises under byggearbeidet. 

7.4 Landbruk / Naturressurser 

Omtrent 23 daa registrert som skog av høg bonitet vil bli berørt av planforslaget og av tiltak 
knyttet til enten bolig, vegformål, annen veggrunn, overvannshåndtering eller lekeplass. Det 
meste av skogen i området er imidlertid allerede hogget eller vil hogges i forbindelse med 
utbygging i området.  
 
Omtrent 2 daa innenfor planområdet er registrert som dyrkbar mark.  
 
Planområdet ligger innenfor nasjonalt verdifullt kulturlandskapsområde, Granavollen – Tingelstad 
– Røykenvik. Boligområdet vil oppleves som en utvidelse av det eksisterende boligområdet i 
Julibakka. Boligene på Bildenmoen planlegges i et skogsområde, og den registrerte naturtypen 
som ligger innenfor planområdet vil ikke berøres av utbygging.  

7.5 Solforhold og lokalklima 

Området heller mot nordvest, og solforholdene er derfor gode særlig ettermiddag/kveld. En del av 
bebyggelsen vil ligge mot en høyde i terrenget, og vil derfor ha gode solforhold hele dagen.  
 
Når det gjelder lokalklima, vil bebyggelsen kunne ligge noe utsatt for vær og vind fra nord. Det er 
imidlertid også vegetasjon rundt området, særlig i vest, og noe i sør og internt i området, som 
kan virke skjermende.  

7.6 Vassdrag og overvann 

Prinsippene for overvannshåndtering i planområdet er beskrevet i kap. 6.8.  
 
Det er ingen bekker eller våte områder innenfor eller i overkant av tomten. Området heller nokså 
bratt mot nordvest, og det er etablert boligbebyggelse nedenfor området i nord i Julibakka. Det er 
gjennom planarbeidet vurdert hvordan overvann bør håndteres slik at utbyggingen ikke medfører 
raskere avrenning til overvannsnett enn det som var tilfelle før utbyggingen.  
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For å beregne dagens avrenningssituasjon er det benyttet en returperiode på 20 år uten 
klimafaktor. For å beregne avrenning etter utbyggingen er det brukt samme returperiode, men 
med klimafaktor 1,4. Ved fremtidig situasjon øker andel tette flater fra 0 til ca. 30 %. Det vises 
for øvrig til vedlegg notat om overvannshåndtering og flom. 

Vedlegg 7 Notat om overvannshåndtering og flom 

7.7 Flomfare 

For nedbørshendelser over 20-års gjentaksintervall (200-års flomhendelser) må det sørges for 
trygg flomvei ut av området og ned til resipienten. Dagens flomvei går ut av planområdet i nord 
og ledes videre til Randsfjorden. Det planlegges at flomvann i framtidig situasjon bør ledes i 
veigrøft på vestsiden av bygget i Julibakka 120. Dette er illustrert og forklart i vedlegg om 
beregning av overvannshåndtering og flom. 

Vedlegg 7 Notat om overvannshåndtering og flom 

7.8 Trafikkforhold 

Langs strekningen av fylkesveg 2314 Julibakka som går forbi planområdet, er det fartsgrense 80 
km/t. Ved avkjørselen for eksisterende bebyggelse nord for planområdet, blir fartsgrensen 50 
km/t. Innlandet fylkeskommune har blitt kontaktet gjennom planarbeidet, og de vurderer at det 
ikke er grunnlag for nedsatt fartsgrense ved søndre avkjørsel. Vegbredde, vegens tilstand og 
kurvatur tilsier ifølge fylkeskommunen at det ikke er høyt fartsnivå generelt på vegen.  
 
Ved den nordre adkomstvegen skifter fartsgrensen på fylkesvegen til 50 km/t mot Brandbu. 
 
Økningen vurderes ikke å kreve tiltak på vegnettet utenfor planområdet.  
 
Gjennom planarbeidet er det gjort vurderinger rundt behovet for G/S-veg langs fylkesveg 2314 
Julibakka. Fylkesveg 2314 Julibakka kan betegnes som lokal veg. Ihht. Statens vegvesens 
Håndbok N100, har lokale veger fartsgrense på 60 til 80 km/t og ÅDT < 1500. Fv. 2314 har på 
strekningen forbi planområdet en ÅDT på 207 ifølge Statens vegvesen vegkart, altså godt 
innenfor avgrensningen for hva som er en lokal veg. Videre går det fram av håndboka at 
gang/sykkelveg bør bygges hvis ÅDT er over 1000 og hvis potensiale for gående og syklende er 
over 50 i et normaldøgn, eller hvis strekningen er skoleveg.  
 
Forslagsstiller har vært i kontakt med fylkeskommunen i løpet av planprosessen, og har da fått 
beskjed om at det bør etableres en forbindelse mellom de to adkomstvegene innenfor området. 
På bakgrunn av at det ikke går kollektivtransport i området i dag, og det ikke er aktuelt for 
fylkeskommunen å overta en gang- og sykkelveg på et kort strekke langs fylkesvegen, kom en da 
fram til at en stiforbindelse mellom de to adkomstvegene ville være tilstrekkelig.  
 
På bakgrunn av at ÅDT for Julibakka er såpass lav og på bakgrunn av kontakten med 
fylkeskommunen, vurderes det ikke aktuelt å skulle stille krav til oppføring av gang- og sykkelveg 
langs Julibakka, før utbygging av Bildenmoen. Dette vil ikke være kostnadsregnende for 
forslagsstiller, og vil være til hinder for realisering av boligfeltet.  
 
Det er forslagsstillers oppfatning at boligfeltet burde være grunnlag for å kunne senke fartsgrensa 
på fylkesvegen også forbi Bildenmoen, da dette blir en utvidelse av boligområdet der fartsgrense 
50 km/t i dag starter. Det vil være snakk om en utvidelse av fartsgrensa på 50 km/t på omtrent 
70 meter. Etableringen av det sørlige krysset mellom fv. 2314 Julibakka og Bildenkleiva, bør også 
tilsi at fartsgrensa på dette strekket bør senkes. Dette må gjennomføres som eget skiltvedtak 
utenom planprosessen.  
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Mellom de to adkomstvegene er det planlagt en turveg, øst i planområdet, slik at barn ikke må 
ferdes langs vegen der hastigheten er 80 km/t. Den er planlagt med bredde på 3 meter og en 
stigning og kurvatur som tilsier at den kan vinterbrøytes. Denne vurderes å fungere til de fleste 
formål, men på grunn av stigningsforholdene i planområdet vil den ikke kunne bli universelt 
utformet. De som ikke vil kunne bruke stien som forbindelse, vil måtte bruke fylkesvegen, som 
vurderes å være oversiktlig på strekket mellom de to adkomstvegene.  

7.9 Vegnavn 

Nordre adkomstveg i planområdet vil ha adresse Julibakka, ettersom eksisterende bebyggelse her 
allerede har adresse i Julibakka. Søndre adkomstveg vil ha navnet Bildenkleiva.  
 

 

Figur 15 Foreslåtte vegnavn i planområdet.  

7.10 Støy 

Langs fv. 2314 Julibakka ligger gul støysone. Denne er også lagt inn i reguleringsplanforslaget, 
med tilhørende bestemmelser om at gjeldende retningslinjer i Miljøverndepartementets veileder 
T-1442 skal følges. Dersom bebyggelse ligger innenfor områder der grenseverdiene overskrides, 
må det gjøres avbøtende tiltak slik at grenseverdiene overholdes.  
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7.11 Grunnforhold 

Som vist i kap. 5.11, er det ifølge NGUs løsmassedatabase usammenhengende eller tynt dekke 
morenemateriale og forvitringsmateriale (5). Området er bratt, men er ikke markert 
aktsomhetssone for ras eller skred i aktuelle databaser. Gjennom planarbeidet er det gjort 
vurderinger av plassering av bebyggelse, veglinjer, og hvilke utslag i skjæringer og fyllinger som 
planen vil medføre. Det er tegnet opp nye koter i vedlagt illustrasjonsplan, og terrengformingen 
og plassering av bebyggelse er veiledende. Adkomst til den enkelte tomt er konkret vurdert, og er 
avmerket med avkjørselspil i plankartet.  

7.12 Snøopplag 

Felt f_GIF1, som er satt av til overvannshåndtering, kan benyttes til snøopplag. Det er også gitt 
bestemmelse om at områdene satt av til annen veggrunn- grøntareal kan benyttes til snøopplag, 
samt områder utenfor byggegrensene på boligtomten. Dette skal skje sør for vegene i 
planområdet, slik at snøen ikke havner hos beboere i fallende terreng fra vegene.  

7.13 Rekreasjon 

I kartgrunnlaget ligger det er tursti sør for planområdet. Planforslaget berører ikke denne stien 
eller adkomst til skogsområdet. For øvrig er det skogsområder tilgjengelig i vest og ellers i nærhet 
av planområdet.  

7.14 Sosial infrastruktur og skoleveg/-skyss 

Planområdet ligger innenfor Fredheim skolekrets, og det er 3,8-3,9 km til skolen. I Gran 
kommunes oversikt over trafikkfarlige skoleveger 2019-2020, går det fram at det langs vegen i 
Julibakka gis gratis, helårlig skoleskyss for 1.-4. trinn (6). Dette gjelder ifølge kommunen både for 
skolekrets Brandbu og Fredheim. Større barn må gå/sykle/få egen skyss til skolen. Det er lagt inn 
turveg mellom de to adkomstvegene i området for å sikre at det er mulig for skolebarn å komme 
seg til den nordlige adkomsten og området der fartsgrense 50 km/t begynner på fv. 2314 
Julibakka. For øvrig vises det til vurderinger gjort i kap. 7.8. 

7.15 Barn og unges interesser 

Det legges opp til etablering av en lekeplass på omtrent 750 m2 internt i planområdet. Ved 
etablering av kun eneboliger er dette innenfor kravet til kommuneplanens arealdel (vedtatt 
20.06.2019), men dersom det blir bygget tomannsboliger og eneboliger med sekundærleiligheter 
på alle tomtene der dette tillates vil lekeplassen være omtrent 480 m2 under kravet. Det er 
imidlertid planlagt en turveg mot skogsområdet sør for planområdet, slik at det skal være god og 
trygg tilgjengelighet til dette området som leke- og uteoppholdsareal. I tillegg er det satt 
kvalitetskrav til lekeplassen i planområdet, for å sikre at det etableres en tilrettelagt lekeplass.  
 
Trafikk langs fylkesvegen vurderes å utgjøre en viss fare og være noe negativt for barn og unges 
interesser. Fylkeskommunen har vurdert at det ikke er aktuelt å sette ned fartsgrensen langs 
strekninger, og at vegens fysiske tilstand og utforming begrenser fartsnivået langs vegen. Det er 
lagt opp til trygg adkomst fra boligene i planområdet til avkjørsel nord i planområdet, der 
fartsgrensa langs fylkesvegen går ned til 50 km/t.  

7.16 Universell utforming og tilgjengelige boenheter 

På grunn av helningsgraden i området vurderes det vanskelig å etablere bebyggelse ihht. 
prinsippene for universell utforming. Det er imidlertid satt krav til hvilke tomter som skal være 
tilgjengelige, og ha alle hovedfunksjoner på samme plan. Dette tilsvarer 35 % av tomtene i 
området. Det er i bestemmelsene avgitt hvilke tomter dette gjelder for.  
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7.17 Miljø og klima – kollektivtrafikk, klimatilpasning, gange og sykkel 

Det er i dag ikke kollektivtilbud langs fv. 2314 Julibakka. Det planlegges forbindelse for gående og 
via adkomstvegene internt i området, slik at en skal kunne ferdes trygt gjennom planområdet til 
50-sone langs fv. 2314 Julibakka.  

7.18 Energibehov og energikilder 

Det legges opp til at byggeområder og byggverk skal utformes med hensyn til energieffektivitet 
og fleksible energiløsninger, og dette er forankret i bestemmelsene. Det skal legges vekt på å 
finne løsninger preget av miljø- og ressurstenkning og gjeldende teknisk forskrift skal som 
minimum følges ved valg av energiforsyning.  

8. RISIKO OG SÅRBARHET  

Det er utført en egen ROS- analyse som er vedlegg til dette dokumentet. 

Vedlegg 6: ROS- analyse 

8.1 Metode 

Det er gjennomført en ROS-analyse i henhold til plan- og bygningslovens § 4-3. I analysen er det 
tatt utgangspunkt i ny veileder for DSB om utarbeidelse av ROS. Metoden er nærmere beskrevet i 
vedlegg 6 ROS-analyse.  

8.2 Evaluering av risiko 

Det er vurdert 11 aktuelle risikoforhold og uønskede hendelser, som vil kunne medføre 
konsekvenser enten for liv og helse, stabilitet og/eller miljø. 
 
Det er ikke identifisert noen risikoforhold som vurderes som uakseptable, eller som vurderes å 
kunne påvirke foreslått bruk av planområde på en slik måte at risikoen vurderes som uforsvarlig.  
  
For de hendelser som er vurdert som akseptabel risiko er det foreslått ytterligere tiltak for 
oppfølging for samtlige av disse. Følgende hendelser er vurdert som akseptabel risiko (hendelsens 
ID-nummer i parentes): 
 

(1) Løsmasseras/skred/kvikkleire 
(2) Flom fra nedbørshendelser (overvann) 
(3) Radongass 
(4) Akuttutslipp til grunn (anleggsperiode) 
(5) Støv og støy fra trafikk (også anleggsperiode) 
(6) Trafikkulykker: påkjørsel av myke trafikanter 
(7) Trafikkulykker: møteulykker og utforkjøring 
(8) Anleggsperiode: trafikkulykke, anlegggstrafikk og fremkommelighet for nødetater 
(9) Ulykke under lek/fritid 
(10)  Drukningsulykke 
(11) Bortfall av VA, forurensing av drikkevann, energiforsyning, telekom og IKT 

(anleggsperiode) 
 
Gjennom videre oppfølging av de foreslåtte tiltakene, enten i forbindelse med planlegging, 
detaljprosjektering av bygg eller oppfølging i anleggsfase vurderes det at risikoen vil kunne 
ivaretas, og antatt risikonivå etter dette vil være akseptabelt eller så lavt som mulig i henhold til 
slik løsninger er foreslått og foreligger.  
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 Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofe 

Svært 
sannsynlig 

     

Meget 
sannsynlig 

Liv og helse: 4  

Stabilitet: 4 

Miljø: 

Miljø: 4    

Sannsynlig 

Liv og helse: 3 

Stabilitet:3, 5, 
6, 7, 9 

Miljø: 3, 5, 6, 
7, 8, 9 

Liv og helse: 2, 
5, 7, 8, 9 

Stabilitet: 2, 8 

Miljø: 2 

Liv og helse: 6 
 

  

Mindre 
sannsynlig 

Liv og helse: 
11 

Stabilitet: 10 

Miljø: 10, 11 

Stabilitet: 1 

Miljø: 1 
Stabilitet: 11 

 

Liv og helse: 1, 
10 
 

 

Usannsynlig      

Figur 16 Risikomatrise – total risiko, høyeste risikonivå vurdert for aktuelle uønskede hendelser.  

 

Tabell Risikonivå pr. risikostyringsmål for aktuelle identifiserte hendelser. 

ID Uønsket hendelse  Risikonivå/Risikostyringsmål  

1 Løsmasseras/skred/kvikkleire 
Liv og helse 
Stabilitet 
Miljø 

2 
Flom fra nedbørshendelser (overvann) – Svikt i 
avløpshåndtering/overvannshåndtering 

Liv og helse 
Stabilitet 
Miljø 

3 Radongass 
Liv og helse 
Stabilitet 
Miljø 

4 Akuttutslipp til grunn (anleggsperiode) 
Liv og helse 
Stabilitet 
Miljø 

5 Støv og støy fra trafikk (også anleggsperiode) 
Liv og helse 
Stabilitet 
Miljø 

6 Trafikkulykker: påkjørsel av myke trafikanter 
Liv og helse 
Stabilitet 
Miljø 

7 Trafikkulykker: møteulykker og utforkjøring 
Liv og helse 
Stabilitet 
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ID Uønsket hendelse  Risikonivå/Risikostyringsmål  
Miljø 

8 
Anleggsperiode: trafikkulykke, anleggstrafikk og 
fremkommelighet for nødetater 

Liv og helse 
Stabilitet 
Miljø 

9 Ulykke under lek/fritid 
Liv og helse 
Stabilitet 
Miljø 

10 Drukningsulykke 
Liv og helse 
Stabilitet 
Miljø 

11 
Bortfall av VA, forurensing av drikkevann, energiforsyning, 
telekom og IKT (anleggsperiode) 

Liv og helse 
Stabilitet 
Miljø 
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9. AVSLUTTENDE DRØFTING OG ANBEFALING 

Planforslaget vurderes å være i tråd med kommuneplanens arealdel (vedtatt 20.06.2019) og 
konsekvensutredningen som ble gjennomført i forbindelse med utarbeiding av kommuneplanens 
arealdel.  
 
Gjennom reguleringsplanprosessen er det gjort vurderinger rundt hvordan bebyggelse og veger 
bør plasseres med tanke på fjernvirkning og samtidig å skape gode kvaliteter i boligområdet og 
for barn og unge. Reguleringsbestemmelsene er også utarbeidet med tanke på å sikre 
gjennomføring av nødvendige tiltak til riktig tidspunkt og at grunntankene for løsningen i området 
blir fulgt opp i tilstrekkelig grad.   
 
Forslagsstiller og konsulent vurderer at vurderingene i planbeskrivelsen belyser hensynet til ulike 
interesser i området. Vurderingene av virkninger og evaluering av risiko og sårbarhet er 
presentert i planbeskrivelsen, og det en har kommet fram til her er fulgt opp gjennom plankartet 
og reguleringsbestemmelsene.   
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11. VEDLEGG 
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Vedlegg 3: Varslingsbrev 

Vedlegg 4: Innspill (ved varsel om oppstart) 

Vedlegg 5: Sammendrag og kommentarer til innspill ved varsel om oppstart 

Vedlegg 6: ROS-analyse 

Vedlegg 7: Notat om overvannshåndtering og flom 

Vedlegg 8: Overordnet plan for VAO 

Vedlegg 9: Snitt med eksisterende og planlagt framtidig terreng 
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