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INNLEDNING 

PLANENS FORMÅL 

Hensikten med planarbeidet er å avklare framtidige utbyggingsområder og gi mulighet 

for en viss næringsutvikling i Bjoneroa. Planen skal binde sammen den nordlige og 

sydlige delen av bygda. 

 

Utredningsplikt 

Områdereguleringen er utredningspliktig i henhold til forskrift om 

konsekvensutredninger kap II § 2 ”Planer og tiltak som alltid skal behandles etter 

forskriften” .  

 

Planprogrammet 

Det er utarbeidet planprogram for tiltaket i henhold til forskriften. Planprogrammet ble 

fastsatt av kommunestyret i Gran kommune 16.02.12. 

 

Det er mottatt innspill på planprogrammet fra følgende: 

 Gran kommune Eiendomsavdelingen 

 Statnett 

 Hadeland EnergiNett AS 

 Anders Sørum 

 Mattilsynet 

 Fylkesmannen i Oppland 

 Gunn Elin Tokerud 

 Statens vegvesen 

 Oppland fylkeskommune 

 

Merknader til planprogrammet og varsel om oppstart med kommentarer 

Følgende høringsuttalelser er kommet inn: 

Avsender Dato Merknad Rådmannens kommentar 

Gran kommune 

Eiendomsavdelingen      

14.11.2011 Ber om at område 

sør/øst for eksisterende 

omsorgsboliger 

reguleres til framtidig 

utvidelse av 

tjenesteyting. 

Vil bli vurdert i planen 

Statnett 13.12.2011 Ingen merknader  

Hadeland 

EnergiNett AS 

15.12.2011 Bjoneroa forsynes av 

en 22 kV ledning. Ber 

om at framtidige 

utbyggingsområder tar 

hensyn til denne og at 

strømforsyningssituasj

Hensynssone for 

høyspentledning vil bli vist i 

planen der det er relevant.  

Gran kommune vil ta 

initiativ til et møte før 

planforslaget legges ut på 
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onen drøftes med HE-

nett underveis i 

prosessen. 

 

Ber om at elforsyning 

tas inn i 

planprogrammets 

punkt om infrastruktur. 

offentlig ettersyn. 

Elforsyning til enkelttomter 

er normalt ikke nødvendig å 

konsekvensutrede. 

Rådmannen vurderer at 

dialog mellom HE-nett og 

kommunen er tilstrekkelig. 

Punktet tas ikke inn i 

planprogrammet. 

Anders Sørum 16.01.2012 Ber om at 

planavgrensningen 

justeres slik at dyrkbar 

jord på hans eiendom 

unntas fra 

reguleringsområdet. 

Skisse vedlagt. 

 

 

 

Ber om at utvidelse av 

båtplass til 

bryggeanlegg for 4-6 

båtplasser, samt 

båthus/naust vurderes i 

planarbeidet. 

Rådmannen er enig i at de to 

nordligste justeringene av 

planavgrensningen er 

fornuftig. Arealet består av 

A-bonitets fulldyrka mark. 

Den sørligste justeringen 

ønskes vurdert videre, siden 

dette ser ut til å kunne være 

en skogknaus med middels 

bonitets barskog og fjell i 

dagen. 

 

Bryggeanlegg med båthus 

vil bli vurdert i planen. 

Mattilsynet 16.01.2012 Eksisterende private 

vannforsyninger må 

tas hensyn til i planen. 

Viser til Drikkevanns-

forskriften. 

Tas til etterretning. 

Fylkesmannen i 

Oppland 

17.01.2012 Forventer at det i 

planbeskrivelsen blir 

gjort rede for hvordan 

relevante nasjonale 

miljøhensyn er 

ivaretatt i 

planforslaget.  

 

Ber om at planreserver 

og utbyggingsbehov 

avklares gjennom 

planprosessen og at 

dette tas inn i 

planprogrammets pkt. 

5.2.4. 

 

Varsler innsigelse 

dersom planforslaget 

medfører 

Tas til etterretning. 

 

 

 

 

 

Planprogrammet endres. 

 

 

 

 

 

 

Inngrep i høyproduktive 

fulldyrka eller dyrkbare 

områder er ikke ønskelig fra 

Gran kommunes side. 

Rådmannen mener likevel at 

mindre verdifulle områder 
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omdisponering av 

dyrka mark. 

 

Ber om at 

tilfredsstillende 

vurderinger etter 

Naturmangfoldsloven 

innarbeides i 

planbeskrivelse og 

konsekvensutredning. 

 

Odden nord for utløpet 

av Bjoneelva grenser 

inntil dyrka mark og 

elvedeltaet, som er en 

regionalt viktig 

naturtype og 

beiteområde for fugl. 

Omdisponering av 

odden til nærigsrelatert 

turisme vil medføre 

innsigelse. 

 

 

 

 

Positiv til tiltak som 

fremmer allmenhetens 

bruk av strandsonen, 

men kritisk til forslag 

som kan medføre 

privatisering. 

Strandstien bør inngå 

som en del av 

planprosessen og 

avmerkes i plankartet. 

 

Ber om at Bruk og 

vern av sjø og 

vassdrag brukes som 

formål på 

Randsfjorden. Deltaet 

ved utløpet av 

Bjoneelva må avsettes 

som naturområde i 

vassdrag med 

bestemmelser som 

ivaretar verneverdiene. 

 

bør kunne vurderes for å 

sikre en samfunnsgavnlig 

utvikling i Bjoneroa. 

Dette er ivaretatt i 

planprogrammet. 

 

 

 

 

 

 

En del av hensikten med 

områdereguleringen er å 

vurdere utviklingsmuligheter 

i Bjoneroa. Lokale 

arbeidsplasser kan være 

vesentlig for et fortsatt 

livskraftig samfunn. Gran 

kommune ønsker å utrede 

om en etablering av 

turistrelatert næring kan 

gjøres uten at verdifulle 

naturverdier går tapt. 

 

 

 

Turstien blir avmerket i 

kartet, men det er allerede 

avklart i regionalt 

planforum, der 

representanter for 

Fylkesmannen var til stede, 

at turstien kan avklares i 

forkant av 

områdereguleringen. 

 

 

Tas til etterretning 
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Ber om at det avsettes 

byggegrense mot 

Randsfjorden på 100 

m og minimum 50 m 

mot andre vassdrag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ber om bestemmelser 

for bevaring av 

kantvegetasjon langs 

vassdrag. 

 

 

 

 

 

Positive til at 

miljøvennlige 

energiløsninger blir 

vurdert og ber om at 

miljøvennlige 

byggemetoder 

vurderes. 

 

Forventer at evt. 

nødvendige 

støyhensyn ivaretas i 

planen. 

Nærheten til Randsfjorden er 

et av de elementene som gir 

Bjoneroa særpreg. En 

forsiktig utbygging av 

fellesanlegg og næring også 

innenfor 100 m beltet vil 

etter Rådmannens vurdering 

være akseptabelt. En 

forutsetning må selvfølgelig 

være at en eventuell 

utbygging ikke begrenser 

allmenhetens tilgang til 

strandsonen. 

Det samme gjelder innenfor 

50 m sonen i området rundt 

Stilla elvepark. 

Rådmannen viser også til 

Randsfjordforbundets 

forslag til felles 

retningslinjer for 

arealforvaltning rundt 

Randsfjorden, der Bjoneroa 

fremheves som et av de 

stedene der det er mulig å 

legge til rette for aktiviteter 

som medfører økt bruk av 

Randsfjorden til rekreasjon. 

 

Bestemmelser for bevaring 

av kantvegetasjon langs 

vassdrag vil bli utarbeidet. I 

utarbeidelsen må det også 

tas hensyn til bl. a behov for 

vegetasjonsrydding i 

trafikksikkerhets-

sammenheng. 

 

Tas til etterretning 

 

 

 

 

 

 

 

Tas til etterretning 
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Forutsetter at 

prinsippet om 

universell utforming 

legges til grunn i 

planleggingen. 

 

Viser til ny 

folkehelselov samt 

Stortingsmelding om 

«Lokal vekstkraft og 

framtidstru». Viktig å 

sikre godt bomiljø og 

trygge atkomster 

mellom målpunkter i 

bygda. 

 

Tas til etterretning 

 

 

 

 

 

Dette er en del av 

begrunnelsen for oppstart av 

områderegulering i 

Bjoneroa. 

Gunn Eli Tokerud 17.01.2012 Påpeker at kart og 

tekst i oppstartvarselet 

ikke stemmer overens. 

Rådmannen beklager 

skrivefeil i oppstartsvarselet. 

Kartet er imidlertid riktig og 

det ansees at nytt varsel 

dermed ikke er nødvendig. 

Feilen blir rettet i 

planbeskrivelse og 

konsekvensutredning. 

NVE 18.01.2012 Eventuelle inngrep i 

vassdrag må beskrives, 

slik at behandling etter 

Vannressursloven er 

mulig i planprosessen. 

 

Tilstrekkelig sikkerhet 

mot flom må framgå 

av planen. 

 

Kantsone som ivaretar 

naturmangfold og 

sikkerhet må avsettes 

mot vassdrag. 

 

Vurderinger knyttet til 

sikkerhet mot skred 

bør framgå av planen. 

Tas til etterretning 

 

 

 

 

 

Tas til etterretning 

 

 

 

Tas til etterretning 

 

 

 

 

Tas til etterretning 

 

Statens vegvesen 18.01.2012 T-144-2 Retningslinje 

for behandling av støy 

i arealplaner og 

Rikspolitiske 

retningslinjer for 

samordnet areal- og 

transportplanlegging 

Tas til etterretning 
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skal legges til grunn i 

planarbeidet. 

Byggegrense langs Fv 

245 er 50 meter. 

 

 

Tas til etterretning. 

Eventuelle ønsker om 

fravikelse vil bli redegjort 

for i planbeskrivelsen 

 

Oppland 

fylkeskommune 

 Oppland 

fylkeskommune ser 

positivt på utvikling av 

Bjoneroa og viser til 

småsamfunns-

prosjektet.  

Det må tas hensyn til 

dyrka mark samt sikres 

allmenn tilgjengelighet 

til strandsona. 

Fylkeskommunen vil 

være skeptisk til 

utbygging på odden 

nord i området, jfr. 

nevnte hensyn. 

 

 

Tas til etterretning. 

 

 

 

 

 

Se Rådmannens 

kommentarer til tilsvarende 

punkter i Fylkesmannens 

uttalelse. 

 

 

 

 

 

 

 

Vurdering: 

De fleste uttalelsene til oppstartsvarsel med forslag til planprogram går på forhold som 

ønskes ivaretatt i planprosessen. Fylkesmannens uttalelse inneholder imidlertid ett 

konkret innspill på innholdet i planprogrammet: 

«Fylkesmannen forutsetter at det legges opp til et realistisk utbyggingsnivå og ber om at 

planreserver og utbyggingsbehov avklares gjennom planprosessen. Dette er et 

utredningsbehov som bør konkretiseres i planprogram pkt. 5.2.4 Bebyggelse, før vedtak 

av programmet.» 

Dette er lagt inn i planprogrammet før vedtak februar 2012. 

 

 

Første gangs offentlig ettersyn. 

Planforslag og konsekvensutredning ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn i 

planutvalgets møte 27.11.2013 (sak 49/13). Høringsperioden var fra 11.12.2013 til 

06.02.2014. Det ble holdt et åpent møte i Bjoneroa kulturhus den 30.01.2014. 

I høringsperioden kom det inn seks høringsuttalelser: 

 

 

Avsender Dato Merknad  Kommentar. 

Statens 

vegvesen 

28.01.2014 Planforslaget er 

mangelfullt og lite 

gjennomarbeidet mhp 

trafikksikkerhet og 

trafikale forhold. 

Forutsetter at dette rettes 

Planen er rettet og 

fremmes for nytt 

offentlig ettersyn. 
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opp og at planen sendes 

på ny høring før 

sluttbehandling. 

Har ingen merknader til 

lokalisering av nye 

utbyggingsområder. 

Savner bestemmelser om 

evt fradeling av nye 

tomter innenfor 

eksisterende boligområder 

og  hvordan evt nye 

avkjørsler da skal løses. 

 

 

 

Byggegrense ikke målsatt 

og fravik fra 30m ikke 

begrunnet. Byggegrense 

mangler i nord. 

 

Alle avkjørsler som 

fortsatt skal benyttes, må 

vises i plankartet med pil 

og frisiktsone. Ved felles 

avkjørsel må det framgå 

hvilke eiendommer den er 

felles for. 

 

Vil ikke tillate at 

eksisterende atkomst til 

butikken opprettholdes 

hvis ny atkomst til 

landbrukseiendom 

etableres. Stenging av 

butikkens atkomst må 

vises i plankartet og 

rekkefølgebestemmelser 

om at Statens vegvesen 

må godkjenne ny 

avkjørsel må tas inn. 

 

 

 

Avkjørsler som skal 

betjene 10 boenheter eller 

mer, må utformes som 

kryss. 

Kapasitetsvurderinger må 

gjøres for eksisterende 

Tas til etterretning. 

 

Bestemmelse tatt inn om 

at tillatelse til utvidet 

bruk av avkjørsel må 

foreligge før fradeling. 

 

 

 

Plankart og 

planbeskrivelse rettet 

opp. 

 

Avkjørselspiler er påført 

plankartet. Frisiktsone er 

tegnet inn for regulerte 

avkjørsler og kryss. 

 

 

 

 

 

 

På grunn av topografien 

vil det ikke være mulig å 

legge om butikkens 

avkjørsel til en ny felles 

avkjørsel i nord.Gran 

kommune ønsker derfor 

å opprettholde begge 

avkjørslene. 

 

 

 

 

 

Rekkefølgebestemmelser 

om detaljplanlegging, 

inkludert atkomst, er lagt 

inn for alle nye 

byggeområder. 
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kryss/avkjørsler. 

Dersom nye 

byggeområder utløser 

krav om kryssutbedring 

må det lages 

rekkefølgebestemmelser 

om opparbeidelse i hht 

plan som Statens 

vegvesen har godkjent. 

Frisiktlinjer på påføres i 

kryss og avkjørsler og 

reguleringsbestemmelser 

om frisiktsoner må tas 

inn. 

 

Ser positivt på strandstien. 

 

Det er ikke satt av nok 

areal i plankartet til 

framtidig gang-/sykkelveg 

langs vestsiden av fv 245. 

Finansiering av gang-

/sykkelvegen er uavklart. 

 

Ser det som positivt med 

forbindelse mellom 

strandstien og 

idrettsanlegget, men 

fortau er ikke en 

akseptabel løsning. Ber 

om at traseen endres til 

tursti med 3m grøft mot 

vegen, evt 1,5m rabatt 

med rekkverk. Tar 

forbehold om 

godkjenning, dersom 

Statens vegvesens 

standardkrav ikke følges. 

 

 

 

 

 

Ber om at areal til 

kollektivholdeplass endres 

i hht ny skisse og at krav 

til universell utforming 

innarbeides i 

bestemmelsene. 

 

 

 

 

Tas til etterretning 

 

Planområdet er utvidet 

til å gi plass til 

gang/sykkelveg. 

 

 

 

Forslaget om fortau 

opprettholdes. 

Grunnforhold og 

topografi tilsier at en 

løsning med 3m grøft 

eller 1,5m rabatt er ikke 

realistisk å gjennomføre. 

Tilsvarende løsning med 

fortau langs fv 245 er 

godkjent av Statens 

vegvesen i Jevnaker 

kommune, i området like 

nord for krysset med 

Strandvegen. 

 

Plankartet er oppdatert 

ihht ny skisse. 

Universell utforming av 

kollektivholdeplass er 

tatt med i 

bestemmelsene. 

 

Plankartet er supplert 

med gul støysone. 

Bestemmelsene er 

supplert med krav om 

redegjørelse for 

støytiltak i byggesøknad. 

For område B12 er 

støyutredning presisert i 

bestemmelsen om 

detaljplanlegging. 
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Støysoner må tegnes inn i 

plankartet og det må 

stilles krav til tiltak for å 

tillate bygging i gul sone. 

Ved detaljregulering av 

B12 bør det settes krav 

om støyfaglig utredning. 

NVE 29.01.2014 Flere byggeområder 

ligger nær vassdrag. ROS-

analysen er mangelfull. 

For nye 

utbyggingsområder 

forutsettes det at flomfare 

vurderes og dokumenteres 

i detaljreguleringen. 

For eventuell utbygging i 

eksisterende 

byggeområder, må det 

lages 

reguleringsbestemmelser 

som ivaretar tilstrekkelig 

sikkerhet mot 

flom/erosjon. Minner om 

kommunens 

erstatningsansvar, hvis det 

tillates utbygging i 

flomutsatt område. 

Regulerings-

bestemmelsene er 

supplert med krav til 

utredning av flomfare i 

detaljplanlegging. 

Regulerings-

bestemmelsene er 

supplert med krav til 

dokumentasjon av 

flom/rasfare ved 

byggetiltak nærmere enn 

20 m fra bekk/elv. 

Fylkesmannen i 

Oppland 

30.01.2014 Fylkesmannen anbefaler 

at ubebygde tomter i 

Haug tomtefelt tas ut av 

kommuneplanens arealdel 

ved neste rullering. 

Arealregnskap som viser 

beslagleggelse av 

dyrka/dyrkbar mark må 

innarbeides. 

Kantvegetasjon langs 

vassdrag må sikres med 

konkrete bestemmelser 

om høyde og bredde. 

Tas opp til vurdering 

ved neste rullering av 

kommuneplanens 

arealdel. 

 

Arealregnskap er gjort 

rede for i 

konsekvensutredningen. 

 

Kantvegetasjon er sikret 

med konkret 

bestemmelse på 6m 

bredde. Høyder er ikke 

satt, fordi området er 

stort og krever en 

detaljert vurdering som 

ikke anses naturlig i en 

områdeplan. 

Oppland 

fylkeskommune 

30.01.2014 Har ingen merknader til 

planforslaget.  

Tas til etterretning 
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Vesentlig å sikre at trygge 

skoleveger er ivaretatt. 

Anders Sørum 03.02.2014 Er eier av gnr 9 bnr 2. 

BT2 er OK som 

reserveområde for 

tjenesteyting. Evt. 

Utbygging av private 

eneboliger må være etter 

grunneiers ønske. 

OPT er OK for 

tjenesteyting. Ønsker at 

kommunen kjøper hans 

del av området, siden 

barnehagen allerede 

bruker det. 

 

 

Flytting av atkomstveg 

ved butikken berører to 

landbrukseiendommer 

med til sammen tre 

boliger. Flytting vil 

beslaglegge mer areal enn 

det som vises i kartet. 

Avkjørselen må kunne 

trafikkeres med vogntog. 

Flytting av akjørsel 

medfører tap av areal til 

tømmerlunning. Arealet 

som foreslås tilbakeført er 

bratt og krever 

bearbeiding før det kan 

dyrkes. 

Ny atkomstvei skal ikke 

bekostes av de som 

allerede benytter vegen i 

dag. 

Det vil alltid være opp til 

grunneier om det ønskes 

solgt tomter eller ikke. 

Reguleringsplanen åpner 

for mulighet. 

 

 

Kjøp og salg av eiendom 

behandles ikke i 

reguleringsplan ut over 

den innløsningsplikt som 

følger av Plan- og 

bygningsloven. 

 

 

Reguleringsplanen 

legger opp til at 

atkomsten blir minst like 

god som i dag. Eventuelt 

makeskifte og kostnader 

ved opparbeidelse av ny 

atkomst og 

tilrettelegging av ny 

landbruksjord må følge 

erstatningsrettslige 

prinsipper og behandles 

ikke i reguleringsplan. 

Den samfunnsmessige 

betydningen av at 

lokalsamfunnet i 

Bjoneroa har butikk og 

postkontor, og at denne 

har mulighet til å utvikle 

seg, er blitt tillagt vekt. 

Olav Struksnæs 11.02.2014 Eier av gnr 9 bnr 8, som 

også omfatter tangen som 

er foreslått regulert til 

friluftsområde. 

Har privat uteplass på 

tangen og ønsker å 

beholde denne. 

Ønsker ikke regulering til 

friluftsområde. Ønsker 

området regulert til 

næring, men mulighet for 

utleieleiligheter/strandhus. 

Tangen er et 

utfyllingsområde, som 

har blitt til over tid. 

Utfyllingen er delvis 

gjort av Gran kommune 

i forbindelse med 

utbygging av offentlige 

bygg, og delvis av eier 

av gnr 9 bnr 8. 

Utfyllingen har aldri 

vært omsøkt. Tangen 

framstår i dag som et 
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Ønsker å utvikle området 

i sammen heng med 

«Kaffen» på ande siden 

av fv 245. 

Bryggeanlegg og båtutsett 

bør lages sør og øst på 

odden. Ønsker å 

innlemme noe dyrket 

mark til uteområde og 

parkering for 

Vestsidevegen 169 i 

forbindelse med at noe 

areal blir beslaglagt til 

kollektivterminal. 

Bussholdeplassen og 

området ved «Kaffen» 

brukes til parkering når 

Skolevegen er glatt. 

Mener at hans eiendom er 

spesielt utsatt for 

offentlige inngrep og 

ønsker i utgangspunktet 

ikke å avgi tangen ved 

minnelig avtale, men er 

innstilt på forhandlinger. 

lagerområde med 

maskiner og biler og 

utstyr til disse. Gran 

kommune vurderer at det 

kan foreligge 

forurensningsfare med 

den virksomheten som er 

der i dag. 

Mulighet for 

utleie/strandhus var 

nevnt i forbindelse med 

stedsutviklingsskissen i 

2008. Det fremkom 

imidlertid tydelige 

signaler fra regionale og 

statlige myndigheter at 

en slik utvikling ikke var 

ønskelig.  

Gran kommune ser det 

som viktig at dagens 

bruk ikke bli videreført. 

Området ligger sentralt 

plassert i Bjoneroa og vil 

gi allmenheten en 

mulighet til atkomst til 

Randsfjorden, som ikke 

finnes i området i dag. 

Reguleringsplanen åpner 

for at det kan etableres 

serveringssted/kiosk 

/serviceanlegg for 

gjestehavn etc på tangen. 

Dette kan gjerne skje i 

sammenheng med 

«Kaffen» som i 

planforslaget er regulert 

til bolig/forretning.  

Privat, inngjerdet 

badeplass er etablert i 

strid med 

Kommuneplanens 

byggeforbud i 

strandsonen rundt 

Randsfjorden og Plan- 

og bygningslovens § 1.8. 

Badeplassen er heller 

ikke beliggende i direkte 

forlengelse av 

uteoppholdsarealer rundt 
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bolighus. 

Gran kommune har ved 

å foreslå regulering til 

friluftsområde i sjø og 

vassdrag med tilhørende 

strandsone, tatt bevisst 

stilling til at området bør 

innløses til beste for 

allmenheten. 

 

Oppsummering: 

Gran kommune har tatt til følge en rekke merknader fra høringsinstansene. Noen av 

merknadene er ikke tatt til følge. Dette gjelder i første rekke byggegrense mot veg, 

fortau langs fv 245, endring av atkomst til ett gårdsbruk og to bolighus ved butikken, 

stenging av eksisterende atkomst til butikken og reguleringsformål for friluftsområde i 

sjø og vassdrag. 

 

2. gangs offentlig ettersyn 

 

De fleste merknader ved andre gangs høring er helt eller delvis tatt til følge. Det gjenstår 

imidlertid tre vesentlige merknader, der Rådmannen anbefaler at Gran kommune ikke 

etterkommer merknadene: 

 Fortau langs fv 245. Strekningen som er vist som fortau er i underkant av 50 m 

lang. Grunnforhold og topografi er av en slik art at en utforming som gang-

/sykkelveg vil bli svært kostbar. Det anses ikke realistisk at den noen gang vil bli 

bygget, dersom slike standardkrav legges til grunn. Rådmannen viser til at det er 

regulert en strekning med fortau på 150 m langs fv 245 i Jevnaker kommune, i 

reguleringsplan for g/s-veg Strandvegen - Nordbytangen. Fartsgrensen på den 

aktuelle strekningen er 50 km/t, mens trafikkmengden er ca 850 ÅDT. 

Rådmannen vurderer at ulykkesrisikoen på strekningen i Jevnaker og 

strekningen i Bjoneroa bør være ganske lik og at risikoen ved ikke å opparbeide 

en gangforbindelse i det hele tatt, vil være langt større. 

 Endring av atkomst til to gårdsbruk med tre bolighus ved butikken. Rådmannen 

anser at det er vesentlig for opprettholdelse av et levedyktig lokalsamfunn, at 

butikken med postkontor fortsetter å eksistere. Det er derfor viktig å legge til 

rette for en videreutvikling av butikken, slik at den kan ha grunnlag for videre 

drift. Slik eksisterende atkomstveg ligger, deler den forretningsområdet i to. Det 

er derfor fornuftig å legge til rette for flytting av atkomstvegen, slik at 

forretningsområdet kan forbeholdes butikken. Flyttingen kan medføre kostnader 

for butikken i forbindelse med makeskifte av arealer og opparbeidelse av ny 

avkjøring og nytt landbruksareal. Rådmannen anser at det er uheldig med to 

avkjøringer såpass tett, men det vil ikke være mulig å føre butikkens atkomst 

ned på ny avkjøring, uten at det beslaglegger mye av parkeringsarealet til 

butikken. Et avbøtende tiltak kan være å senke fartsgrensen til 50 km/t. Det er 

gjort noen endringer, for delvis å imøtekomme Statens vegvesens krav. Dagens 

avkjøring er tegnet inn etter dagens utformingsregler med frisiktsoner og det er 

tatt inn rekkefølgebestemmelser, som sikrer at Statens vegvesen godkjenner 

detaljplan før evt bygging. 
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 Reguleringsformål for friluftsområde i sjø og vassdrag. Det som bør være 

gjenstand for nærmere vurdering er hvorvidt odden, som er foreslått som 

friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, skal inngå i planen 

eller ikke. Dersom området inngår i planen, vil det medføre at grunneierne 

innenfor området kan kreve innløsning ihht Plan- og bygningslovens kap. 15. 

Dette vil i så fall medføre en økonomisk forpliktelse for Gran kommune, som 

ikke er prissatt. Verdien av selve odden er ikke mulig å fastslå, uten at det er 

gjennomført grunnundersøkelser for å avdekke evt forurenset grunn. Imidlertid 

er dette et område som kan utvikles til et svært attraktivt område. Beliggenheten 

er unik. Det er sentralt ved butikk og det er også satt av et område med formål 

småbåtanlegg med mulighet for gjestehavn og anløpshavn for turistbåt. 

Rådmannen vurderer at å åpne området for allmenheten vil være langt mer 

positivt for Bjoneroa, enn om dagens bruk fortsetter. 

 

 

KONSEKVENSUTREDNINGEN – FORMÅL OG 

BEHANDLING 

Formålet med konsekvensutredningen er å gi en oversikt over virkningene av tiltaket 

som helhet. Konsekvensutredningen skal gi en redegjørelse for hva som kan gjøres for 

best mulig å tilpasse tiltaket til omgivelsene og for å avbøte negative konsekvenser for 

omgivelsene. 

 

Foreliggende planforslag med konsekvensutredning (KU) er utarbeidet i henhold til 

fastsatt planprogram og i henhold til forskrift om konsekvensutredninger fastsatt 26. 

Juni 2009. 

  

Tema for konsekvensutredningen er fastlagt i godkjent planprogram. Høringsuttalelsene 

skal dermed gå på om kravet i planprogrammet er oppfylt gjennom 

konsekvensutredningen. Utarbeidet planforslag med konsekvensutredning skal sendes 

på høring til berørte myndigheter og interesseorganisasjoner og legges ut på offentlig 

høring. Fristen for uttalelse settes til seks uker.  
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FORUTSETNINGER FOR TILTAKET 

 

Oversiktskart 

Lokalisering 

Bjoneroa ligger på vestsida av Randsfjorden, nord i Gran kommune. Stedet er tilknyttet 

østsida av fjorden med ferje. Avstanden til Gran sentrum er ca 65 km når man kjører 

rundt Randsfjorden, men ferja korter ned avstanden til ca det halve.  

Bjoneroa har i dag skole, barnehage, kirke, kulturbygg, eldresenter, idrettsplass og 

dagligvarebutikk med post i butikk.  

Boligbebyggelsen ligger spredt langs vegene med en konsentrasjon rundt skolen, 

barnehagen og kirka og det regulerte boligområdet (Haug). 

Flatene ned mot fjorden består stort sett av dyrka mark, oppdelt av bebyggelse og 

randsoner  

av vegetasjon. I lia ovenfor er det skogen som dominerer. Fylkesveg 245 ligger i stor 

grad i strandsona gjennom stedet. Stedets attraktivitet er først og fremst fjorden og 

plasseringen av stedet i tilknytning til den. Dette er spesielt i Bjoneroa i forhold til de 

fleste andre tettstedene rundt Randsfjorden, som har mindre direkte tilknytning til 

fjorden.  

Dagens situasjon 

Dagens Bjoneroa er preget av «polarisering» - idrettsanlegg, nedlagt butikk og 

boligområde i nord – eldresenter, kulturbygg, skole, barnehage, kirke, butikk, noe spredt 

boligbebyggelse og næring i sørøstre del av tettstedet. Landbruksarealer omgir 

tettstedet, bebyggelsen ligger i stor grad i randsoner og som «øyer» i dyrka marka. 

Tilknytningen til Randsfjorden er tettstedets største fordel og kvalitet, og må utnyttes i 

videre utvikling av stedet. 
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Forum Bjoneroa jobber for økt bosetting og trivsel i nærmiljøet. Småsamfunnsprosjektet 

er initiert lokalt og her er prosjektbeskrivelsen fra Forum Bjoneroa sine nettsider: 

 

 
Gran kommune, Oppland fylkeskommune og Forum Bjoneroa samarbeider om et 

småsamfunnsprosjekt i Bjoneroa. 
Prosjektet løper i perioden 2008-2013 og finansieres med til sammen 2,5 millioner kroner fra Oppland 

fylkeskommune og Gran kommune. Hovedmålet med et småsamfunnsprosjekt i Bjoneroa er å ta i bruk bygdas 

potensial og skape positiv befolkningsutvikling.  

 

Kick-off for prosjektet gikk av stabelen 3. februar 2008. Ved overgangen til fase 2, våren 2010, ble ny visjon og 

verdier lansert: 

 

BrubyggerBygda Bjoneroa 
● Mental brubygging mellom mennesker med oppmuntring som verktøy 
● Fysisk bygging av små og store bruer i nærområdet 
● Samfunnsmessig brubygging med inkludering og samarbeid på tvers av alle nivåer 
                  

Overordnede verdier for Bjoneroa 
B – Begeistring 
R – Raushet 
U – Utholdenhet 
 

 

Stilla elvepark er realisert som en del av prosjektet og det jobbes for sammenhengende 

strandsti  fra «sentrum» til elveparken. 

 

Det finnes regulerte boligtomter i Bjoneroa i dag, på boligfeltet Haug, men tomtene kan 

oppfattes som mindre attraktive bla på bakgrunn av manglende «tilknytning» til fjorden. 

Det er ellers varslet om behov for utbyggingsområder knyttet til offentlig og evt privat 

tjenesteyting i tilkytning til de eksisterende områdene for omsorgsboliger, eldresenter, 

barnehage mm 

Bruk og vern av strandsona er et viktig tema i planleggingen og videre utvikling av 

Bjoneroa – tema som har vært diskutert i planarbeidet er bla småbåthavn – opprydding i 

eksisterende virksomhet – tilgang og bruk generelt. I dag ligger fylkesvegen i 

strandsona, og er til dels en barriere mellom stedet og fjorden. 

 

BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

Bakgrunn og begrunnelse 

Hovedformålet med områdeplanen er å legge til rette for en videreutvikling og 

sammenbinding av de to «delene» som tettstedet Bjoneroa består av i dag. Planen er 

samtidig en opprydning i dagens plansituasjon – dagens bruk stemmer til dels ikke med 

gamle overordna planer. Deler av dette er avklaringer som tilhører kommuneplannivå, 

men som nå klargjøres i en relativt grovmasket områderegulering.  
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Hovedgrep i planen 

 

Avklaringer gjennom planarbeidet: 

 

 Gjennom planarbeidet er det avklart at en kirkegårdsutvidelse ikke er nødvendig – 

kirkegården har nok areal i planperioden. 

 Det er også vurdert om flytting av idrettsanlegg skal legges inn i planen, men det er 

lite som tyder på at det er aktuelt å flytte idrettsanlegget slik situasjonen er i dag. 

Dette er derfor ikke lagt inn.  

 Ved varsel om oppstart var det aktuelt med utvikling av turistrelatert virksomhet på 

eiendommen Bjone, nord i planområdet. Gjennom perioden som har gått er dette 

blitt mindre aktuelt, og det meste av eiendommen er tatt ut av planområdet. 

 

Område B1 – B10: Eksisterende boligbebyggelse var i tidligere planer i stor grad en del 

av LNF-området. I denne områdereguleringen er boligene avsatt til boligområde (B1-

B10), for å få en plansituasjon som stemmer med den reelle bruken av området. Område 

B4 og B10 lå inne som boligområder i eksisterende plan (kommuneplanens arealdel). 

Eksisterende boligområder er ikke konsekvensutredet. 

 

Område B/T 1 er dagens barnehage, kombinert med eksisterende bolig. Området er vist 

som bolig i kommuneplanens arealdel. Det er valgt å regulere inn reell bruk, med en 

rekkefølgebestemmelse der området tilbakeføres til boligområde, dersom det bygges ny 

barnehage et annet sted.  

 

 

Forslag til nye tiltak: 

 

Friluftsområde og småbåtanlegg: 

Friluftsområdet FOS består delvis av en kunstig utfylt odde, som i dag bl. a benyttes til 

parkering av skogbruksmaskiner. Området er foreslått regulert til offentlig 

friluftsområde med mulighet for gjestebrygge, båtsutsett og servering/kiosk. 

Odden og strandlinjen på begge sider er i dag i privat eie. Regulering til offentlig 

friluftsområde medfører at grunneier har rett til å be kommunen om innløsning. 

Det er usikkert om dagens bruk har medført forurensning av grunnen på odden. 

 

Småbåtanlegg 

Like nord for friluftsområdet ligger anløpsbrygge for turistbåten som trafikkerer 

Randsfjorden sommerstid. Her er også gjestebrygge for dagligvarebutikkens kunder. 

Dette området er regulert til småbåtanlegg.  

 

Boligområder:  

Område B11 og B12 er lagt inn som nye boligområder.  
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Områdene er en videreføring av eksisterende boligbebyggelse og ligger i skogsområde, 

med kort avstand/nærhet til fjorden. Det er ellers kort avstand til skole og barnehage, 

samt butikk. Området kan, avhengig av tomtestørrelse evt tetthet i utbygging, ha et 

utbyggingspotensiale på ca 6-8 eneboliger.  

 

Kombinasjon bolig/tjenesteyting – Område B/T 2. Det foreslåtte utbyggingsområdet er i 

dag et skogsområde som grenser inntil kulturbygget og område for omsorgsboliger med 

mer. Området har direkte adkomst fra lokalveg og kan utnyttes til boligområde, evt som 

reserveområde for utbygging til tjenesteyting, for eksempel ny barnehage eller 

omsorgsboliger. Området ligger helt inntil skole/barnehage, og med kort avstand til 

butikk og strandsone/friluftsområder. Kan gi plass til ca 6 eneboliger, evt flere enheter 

ved tettere utnytting. 

 

Område for tjenesteyting: 

Tjenesteyting – Område OPT (offentlig og privat tjenesteyting). Inneholder dagens 

eldresenter, omsorgsboliger, base for hjemmetjenesten og brannstasjon.  Området er 

foreslått utvidet for å ha tomtereserve for framtidig utbygging av omsorgsboliger med 

mer. Eksisterende garasjebygg ligger også innenfor dette formålet. Utvidelsen består av 

skogsarealer og grenser inntil en bekk mot sørøst. 

 

 

 

Ny adkomst landbrukseiendom og to bolighus: 

For å få en bedre utviklingsmulighet og parkeringssituasjon ved butikken nord for 

kirken, er atkomst til en landbrukseiendom og to bolighus foreslått lagt om. I 

kommuneplanens arealdel er område L/F vist som utvidelsesmulighet for butikken (F). 

Når adkomsten er lagt om, tilbakeføres område L/F til landbruksformål, som erstatning 

for det landbruksarealet som tas i bruk som vegareal. Atkomst til butikken foreslås 

opprettholdt, på grunn av høydeforskjeller. 
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Strandsti: 

Det er planlagt og regulert inn en ny strandsti i strandsona mellom fjorden og 

fylkesvegen på strekningen mellom Skolevegen og Stilla elvepark. Strandstien skal 

knytte sammen de to delene av tettstedet og gi bedre tilgang til strandsona.  

 

Strandstien er ikke ment å erstatte en eventuell framtidig gang- og sykkelveg langs Fv 

245.  

Det forutsettes at framtidig gang- og sykkelveg detaljreguleres. 

 

 

Gang- og sykkelveg: 

For å knytte idrettsanlegget til resten av funksjonene og få sammenheng mellom de to 

«delene» i Bjoneroa er det lagt inn en kort strekning med fortau rett nord for 

renseanlegget. 

Det er også satt av areal til muligframtidig gang- og sykkelveg mellom Ådalskrysset og 

Bjoneroa skole. Det forutsettes at tiltaket må detaljreguleres. 

Arealbruk og formål 

Det er utarbeidet forslag til områdereguleringsplan med tilhørende 

reguleringsbestemmelser. Reguleringsplanen viser fordelingen av ulike arealkategorier 

innenfor planområdet. Planens totale areal på ca 370 daa, og fordeler seg som vist i 

tabell.  

 

 

Tabell 1 Arealbruk 

Arealformål Areal / daa 

Bebyggelse og anlegg 

Boligbebyggelse; frittliggende småhusbebyggelse  

55,9 daa 

Bebyggelse og anlegg 

Forretning 

6 daa 

Bebyggelse og anlegg 

Offentlig og privat tjenesteyting 

16,4 daa 

Bebyggelse og anlegg 

Undervisning 

6,5 daa 

Bebyggelse og anlegg 

Kirke/annen religionsutøvelse 

5,3 daa 

Bebyggelse og anlegg 

Forsamlingslokale 

6,5 daa 

Bebyggelse og anlegg 

Idrettsanlegg 

12,5 daa 

Bebyggelse og anlegg 

Vann og avløpsanlegg 

 

Bebyggelse og anlegg 

Telekommunikasjonsanlegg 

 

Bebyggelse og anlegg 

Småbåtanlegg 

 

Kombinert bebyggelse og anleggsformål 

Bolig/forretning/kontor 

0,9 daa 
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Kombinert bebyggelse og anleggsformål 

Bolig/tjenesteyting 

6,3 daa 

Angitt bebyggelse og anleggsformål kombinert med 

andre angitt hovedformål  Forretning/landbruksformål 

2 daa 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Kjøreveg 

 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Fortau 

 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Annen veggrunn-grøntareal 

 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Kollektivholdeplass 

 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Parkering 

 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

G/s veg 

 

Grønnstruktur 

Grønnstruktur 

 

Grønnstruktur 

Turveg 

 

Grønnstruktur 

Friområde 

 

Landbruk-, natur- og friluftsområder samt reindrift 

Landbruksformål 

 

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende 

strandsone 

 

Friluftsområde i sjø og vassdrag, med tilhørende 

strandsone 

8,8 daa 

Faresone 

Høyspenningsanlegg 

 

Hensynssone 

Naturmiljø 

Deltaområde Bjonelva 

Hensynssone 

Kulturmiljø 

Ærskjella 

Videreføring av reguleringsplan 

Gjeldende reguleringsplan skal fortsatt gjelde 

Stilla elvepark 

 

 

OFFENTLIGE PLANER OG TILLATELSER 

Kommuneplanens arealdel 

Planområdet ligger inne i kommuneplanes arealdel vedtatt av Gran kommunestyre 

26.05.2011. Det er i føringene for planarbeidet med områdeplan forutsatt at føringene 

fra kommuneplan skal følges.  
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Figur 4 Utsnitt av kommuneplanens arealdel - Bjoneroa 

For det aktuelle planområdet er det lagt inn en rekkefølgebestemmelse markert med en 

hensynssone for planområdet, hvor det er satt krav til utarbeidelse av en områdeplan 

etter plan- og bygningslovens § 12-2.  

 

Reguleringsplan 

 Haug tomtefelt - 21.04.1980, boligfelt for utvikling av boliger. 

 Stilla elvepark - 29.04.2010, friområde knyttet til planlagt strandsti som ligger 

sentralt mellom tyngdepunkt i Bjoneroa 

Relevante overordna føringer 

Følgende nasjonale og regionale mål og retningslinjer kan komme til anvendelse i 

planarbeidet. 

 

 Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen. (Miljøverndepartementets 

T – 1442) Angir krav til hvordan støyforhold skal behandles i ulike arealplaner. 

 

 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

«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.» 

 

 Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging, fastsatt 4. September 2009 

 

 Den europeiske landskapskonvensjonen som trådte i kraft 1. Mars 2004 
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Forholdet til annet lovverk 

Plan- og bygningsloven 

Det blir utarbeidet reguleringsplan i henhold til plan – og bygningslovens bestemmelser 

blant annet basert på utarbeidet planprogram og høringen av dette. Forholdet til jord– og 

skogbrukslovgivningen blir avklart gjennom behandlingen etter plan– og 

bygningsloven. 

 

 

Forurensningsloven 

Loven har til formål å verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere eksisterende 

forurensning, å redusere mengden av avfall og å fremme en bedre behandling av avfall.  

Loven skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensninger og avfall ikke fører til 

helseskade, går ut over trivselen eller skader naturens evne til produksjon og 

selvfornyelse.  

 

Naturmangfoldloven §§8-12 

Loven gir regler om bærekraftig bruk og vern av naturen. Alle planer skal vurderes opp 

mot Naturmangfoldlovens prinsipper. Vurderingen skal fremgå av vedtaket. 

Naturmiljø er omfattet av konsekvensutredningen. 

 

Naturmangfoldlovens § 10 sier at en påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra 

den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for. 

Planen omfatter Deltaområde Bjoneelva. Området er lagt inn med hensynssone 

naturvern og det er utarbeidet bestemmelser som ivaretar naturvernområdet. 

 

Kulturminneloven 

Konsekvensutredningen tar utgangspunkt i kulturminnelovens definisjon av 

kulturminner og kulturmiljøer. Konsekvensutredningen forutsetter å avklare eventuelle 

konflikter med kulturminner og kulturmiljøer. Dersom tiltaket kommer i konflikt med 

automatisk fredede kulturminner, må kulturminnemyndighetene ta stilling til eventuell 

dispensasjon fra den automatiske fredningen. Undersøkelsesplikten i henhold til § 9 blir 

ivaretatt gjennom konsekvensutredningen. 

 

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 konsekvensutredningen 

i så fall vil informere om dette. 

 

 

 

  

mailto:postmottak@gran.kommune.no


Områderegulering Bjoneroa – Plan-ID E-234 – Planbeskrivelse med KU 25 

 

 
Gran kommune Adresse: Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon:  61 33 84 00 
Internett: www.gran.kommune.no E-post: postmottak@gran.kommune.no Telefaks: 61 33 85 74 
 

KONSEKVENSUTREDNING 

MILJØ 

Landskap 

Eksisterende situasjon 

Bjoneroa ligger i et markert rom i ”roa” der Bjonelva har sitt utløp. Terrenget heller mot 

fjorden og stedet henvender seg derfor hit. Langs Bjonelva er det en markert dal som 

åpner rommet mot vest. Det som finnes av ”lokale” terrengformer inne i selve stedet er 

Bjoneberget som er med på danne en visuell avslutning av stedet mot nord, i tillegg til 

åssidene som strekker seg opp fra fjorden/ de åpne jordene. Åsryggene som ligger i 

bakkant dominerer i landskapet og er også styrende for solforholdene i stedet Bjoneroa. 

 

Vestsida av Randsfjorden har vært dominert og domineres fortsatt av skogkledte arealer, 

med 

soner av dyrka mark ned mot fjorden. Grensa mellom skogen og den dyrka marka følger 

terrengformene og danner derfor en bølgende linje.  

 

Foreslåtte nye utbyggingsområder: 

 

Boligområde B11 og B12, kombinert område for bolig/tjenesteyting B/T 2 og utvidelse 

av dagens område for tjenesteyting OPT. Strandsti langs fjorden 

 

Konsekvenser 

Boligområde B11 og B12 vil i stor grad framstå som en videreføring av eksisterende 

boligbebyggelse . Dagens avkjørsler til Fv skal benyttes. Området vil etter utbygging 

framstå som mer åpent og en del eksisterende vegetasjon kan med fordel tas vare på , 

både i overgangen mot dyrka mark og internt i området. Avstanden er så stor at i 

fjernvirkning vil en boligutbygging her ha liten effekt. Boligenes nærvirkning kan 

dempes ved god terrengtilpasning og stedstilpasset materialbruk. 

 

Område B/T 2 er et eksisterende skogsområde som til dels grenser inn til dyrka mark. 

Skogen ble hogget for få å siden.  Området har direkte adkomst til eksisterende 

lokalveg. Område vil ha liten fjernvirkning pga stor avstand til andre siden av fjorden. 

Utbyggingen vil framstå som en utvidelse av eksisterende utbygging i Bjoneroa. 

Nærvirkning fra kulturbygg, barnehage og omsorgsboliger. 

 

OPT utvidelse – skogkledt område inntil eksisterende bebyggelse er foreslått som 

utvidelsesområde for bla omsorgsboliger. Buffersone mot bekk må settes av, er også 

bratt og ikke aktuell for utbygging. Utbygging i området vil framstå som videreføring av 

eksisterende bebyggelse, og vil bli godt synlig fra gårdsbrukene i sør og øst.  

 

Strandsti – i vegfyllinga mellom fylkesvegen og Randsfjorden er det foreslått etablert en 

strandsti. Landskapsmessig vil dette være en fordel, vegfyllinga forskjønnes sett både 

fra fjorden og fra vegen/nærområdet for øvrig. Vegetasjonsetablering bør vurderes for 

variasjon i uttrykk og ytterligere skjerming mot fylkesvegen. 

 

 

 

mailto:postmottak@gran.kommune.no


Områderegulering Bjoneroa – Plan-ID E-234 – Planbeskrivelse med KU 26 

 

 
Gran kommune Adresse: Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon:  61 33 84 00 
Internett: www.gran.kommune.no E-post: postmottak@gran.kommune.no Telefaks: 61 33 85 74 
 

Avbøtende tiltak 

Det kan med fordel settes av en buffersone med vegetasjon mot dyrka mark. Bekkedrag 

skal beholdes som en del av grøntstrukturen. 

Støy 

Eksisterende situasjon 

Det er ingen virksomhet innenfor planområdet i dag som genererer vesentlig støy til 

omgivelsene. Noe vegtrafikkstøy langs eksisterende fylkesveg. 

 

Konsekvenser 

Nye boliger i B11 og B12 kan være støyutsatt. 

 

Avbøtende tiltak 

Det vurderes om det er nødvendig med støyberegninger for de nye boligområdene for å 

sjekke grenseverdier vegtrafikkstøy. 

 

Kulturminner og kulturmiljø 

Eksisterende situasjon 

I følge Riksantikvarens database Askeladden er Sørum kirke registrert som kulturminne 

i planområdet. Forøvrig finnes det en del eldre gardsbygninger som er registrert i 

Sefrak- registeret. 

 

Oppland fylkeskommune v/kulturarvenheten gjennomførte april 2012 en arkeologisk 

registrering i forbindelse med dette planarbeidet. Under registreringen ble det påvist et 

automatisk fredet kulturminne i form av en steinalderboplass (id 161186). Funnet ble 

gjort ute i reguleringssona på Randsfjorden, utenfor eiendommen Bjone søndre (gnr 

19/2). I tillegg ble det funnet nyere tids kulturminner i form av tre steinpakninger, ei 

rydningsrøys og ei tuft, alle i reguleringssona ved utløpet til Bjonelva. Disse funnene 

ligger, etter at planområdet ble redusert, utenfor reguleringsgrensa. 
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Potensiale for funn ble vurdert i forbindelse med befaringen i 2012, kartet over viser 

vurdert potensiale. Område med høyt potensiale for funn er tatt ut av planområdet 

(eiendommen Bjone) 

 

Pakkhuset Ærskjella ble kåret til Gran kommunes kulturminne i Kulturminneåret 1997. 

Ærskjella ligger i Bjoneroa sentrum, ca 200 m sør for Sørum kirke og ved siden av 

pakkhuset er rester av ei brygge, ”Ka’lse-brygga”. Dette er kulturminner fra den tiden 

det var dampskipstrafikk på Randsfjorden. Området ved Ærskjella er lagt inn som 

hensynssone kulturmiljø. 

 

 

Figur 5 Ærskjella sett sørfra - Fotograf: Torun Sørli (c) Randsfjordmuseene  

 

Foreslåtte nye utbyggingsområder: 

 

Boligområde B11 og B12, kombinert område for bolig/tjenesteyting B/T 2 og utvidelse 

av dagens område for tjenesteyting OPT. Strandsti langs fjorden 
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Konsekvenser 

 

De foreslåtte nye utbyggingsområdene vil ikke være i berøring med eller ha noen 

konsekvenser for kulturmiljøet i området. 

 

Dyre- og planteliv/naturmangfold 

Eksisterende situasjon 

Planområdet er et variert kulturlandskap med jordbruksområder, bebyggelse og skog. 

Det foreligger ikke registreringer på rødlistearter innefor planområdet jf. 

www.miljostatus.no. Det er naturtyperegistreringer i planområdet knyttet til 

deltaområdet hvor Bjoneelva renner ut i Randsfjorden og en viltlokalitet ved Bjoneelva. 

I deltaområdet er det særlig kvaliteten som beiteområde for andefugler og sangsvane 

som er merket av. Fossekall er også nevnt, men det antas at det i større grad er knyttet 

mot selve elva.  Den delen av deltaområdet som ligger innenfor planområdet er 

avmerket som hensynssone naturmiljø i plankartet. 

 

 
Kart fra arealis – artsdata 

 

Konsekvenser 

Det er ikke foreslått nye utbyggingsområder i tilknytning til eller i konflikt med 

områder registrert som verdifulle for naturmangfoldet. Planlagt strandsti ligger på 

vegfylling, og strandsone reetableres etter evt bygging. 

 

Landbruk 

Eksisterende situasjon 

Planområdet inngår i et jordbrukslandskap, oppdelt av bebyggelse og randsoner med 

skogsvegetasjon. Det har i forbindelse med kommuneplanarbeidet kommet sterke 

signaler på utfordringer med jordvern som en følge noe uklare avgrensninger, og 

størrelser, på fremtidige utbyggingsområder.  
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Bonitetskart: 

 
Konsekvenser 

For foreslåtte utbyggingsområder – henholdsvis B11 og B12, B/T2 og OPT. Det er ikke 

foreslått å bygge ned dyrket mark, de nye utbyggingsområdene ligger i skogsområder. 

Skogsområdene har høy bonitet og god gjenvekst. Område B/T 2 er nylig hugget. Nedre 

del er plantet til med bjørk. 

Gang- og sykkelveg langs fv 245 fra kryss fv 47 til Bjoneroa skole vil stort sett berøre 

kantsoner og uproduktiv skog, men kan berøre dyrka mark i noen grad. Foreløpige 

anslag tilsier at beslaget kan ligge mellom 0,5 og 1.0 daa. Ved detaljplanlegging vil 

dette anslaget bli sikrere. 

 

De foreslåtte utbyggingsområdene beslaglegger til sammen ca 20 daa skogsareal av høy 

bonitet.  

 

SAMFUNN 

Friluftsliv og rekreasjon 

Eksisterende situasjon 

Innenfor, eller i tilknytning til planområdet finnes flere opparbeidede områder for 

rekreasjon og aktivitet som Stilla elvepark - regulert rekreasjonsområde, og 

idrettsparken. Strandsti mellom idrettsplassen og skole er under planlegging. 

Eksisterende veger og stier i området utgjør et godt turnett i kulturlandskapet 

 

Området har forøvrig kort reiseavstand til Fjorda inne på Veståsen som er et populært 

hytte og friluftsområde både sommer som vinter. 

 

Planlagte tiltak 

Det er planlagt ny sammenhengende strandsti langs Randsfjorden. Det er ellers satt av 

arealer for bolig og tjenesteyting 
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Konsekvenser 

Planlagte utbyggingsområder vil ikke beslaglegge arealer eller være til hinder for 

friluftsliv og rekreasjon. Strandsti ved fjorden vil gjøre området langs fjorden mer 

tilgjengelig, og binde funksjonene i tettstedet nærmere sammen. Dette vil ha en positiv 

effekt for friluftsliv og rekreasjon. 

 

Trafikk 

Eksisterende situasjon 

Fv. 245 er går mellom Jevnaker i sør og Dokka i nord, mens Fv. 47 er forbindelse i fra 

vest og E16. Randsfjorden ligger som en barriere for kontakt med kommunesenteret på 

Gran, som ligger på østsiden av Randsfjorden, men Randsfjordferga er her sentral i 

kommunikasjonen over fjorden.   

Fv 245 har en trafikkmengde på ca 600 ÅDT. Fartsgrense gjennom området er 60 km/t. 

Muligheter for kollektivtransport i Bjoneroa er svært begrenset. Bussrutene er i 

hovedsak tilpasset skolekjøring og knutepunktene koblet til Dokka, Jevnaker, Hov og 

Brandbu. 

Gjennom planområdet har fv 245 totalt 15 avkjøringer og kryss. 

 

 

Planlagte tiltak. 

Dagens avkjøring til dagligvarehandelen (F) sør i området, er også atkomst for ett 

gårdsbruk og to bolighus. Det er foreslått at ny avkjøring for gårdsbruk og bolighus 

etableres nord for butikken og at butikkens avkjøring opprettholdes slik den er i dag. 

Alle nye utbyggingsområder knytter seg til eksiterende avkjørsler og kryss. 

Det er avsatt areal til ny gang/sykkelveg langs fv 245 fra kryss med fv 47 til Bjoneroa 

skole. 

Det er avsatt areal til oppgradering av kollektivholdeplass. 

Mellom strandstien og innkjøring til idrettsplassen er det foreslått et fortau, for å sikre 

trafikksikker gangforbindelse. Fartsgrensen forbi er 60 km/t og trafikkmengden er ca 

600 ÅDT. I følge Statens vegvesens normaler burde utformingen da vært som g/s-veg. 

 

Konsekvenser 

Ingen av de nye utbyggingsområdene medfører etablering av nye kryss eller avkjørsler. 

Det er lagt inn krav om detaljregulering for områdene B11, B12, OTP og B/T2. En 

naturlig del av detaljreguleringen vil også være å vurdere kapasitet og utforming av 

avkjørsler og kryss, i samråd med Statens vegvesen. 

Dagens avkjøring til ett gårdsbruk og to bolighus deler område F i to og begrenser 

mulighetene for utvidelse av bebyggelsen på F. En flytting av avkjøringen vil gi en 

fullgod løsning for gårdsbruket og bolighusene. Det er uheldig med to avkjøringer 

såpass tett, men det vil ikke være mulig å føre butikkens atkomst ned på ny avkjøring, 

uten at det beslaglegger mye av parkeringsarealet til butikken. Et avbøtende tiltak kan 

være å senke fartsgrensen til 50 km/t. 

Fortau mellom strandstien og innkjøring idrettsanlegg er ca 50 m langt. I Jevnaker har 

Statens vegvesen godkjent 150 m fortau langs en del av fv 245 som har fartsgrense 50 

km/t og ca ÅDT 850. Ulykkesrisikoen anslås å være omtrent lik for disse to stedene. 

Ulykkesrisiko ved ikke å opparbeide noen gangforbindelse her, anslås å være langt 

større enn den relative økningen i ulykkesrisiko ved å opparbeide fortau i stedet for g/s-

veg. Et avbøtende tiltak kan være å senke fartsgrensen til 50/km/t. 
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Teknisk infrastruktur 

Eksisterende situasjon  
Kommunalt vann og avløp er tilrettelagt for eksisterende bolig og næringsbebyggelse i området, 

samt eldresenter, kulturhus, skole, barnehage og kirke. Det ligger et kommunalt renseanlegg ved 

Stilla med en kapasitet på 300 pe. Av denne kapasiteten er 75 pe utnyttet. Bjoneroa 

vannverk  ble bygd i 2004 og er godkjent av Mattilsynet. Også her er belastningen 75 pe og 

kapasiteten vurderes å være langt større. 
 

Konsekvenser  

Ved nybygg må det på vanlig måte etableres lokalt forsyningsnett inn til byggeområdet. 

Eksisterende vann- og avløpsanlegg har tilstrekkelig kapasitet til å ivareta planlagt 

utbygging med god margin. 

 

Bebyggelse 

Eksisterende situasjon 

Bjoneroa er et lite sted med stor grad av spredt bebyggelse, og tettstedet er i dag delt i 

to. Den ene delen er ved krysset mellom Vestsidevegen og Ådalsvegen. I dette området 

finnes næringsbygg, nedlagt dagligvarebutikk, boliger og idrettsplass. Den andre delen 

og selve ”senteret” i Bjoneroa er området rundt skolen, kulturbygget og kirka. I dette 

området finnes også barnehage, eldresenter, dagligvarebutikk og boliger.  

 

Et regulert boligområde ved Haug skal dekke behovet for boligtomter. Området er 

delvis utbygd, men det gjenstår fremdeles 11 ubebygde tomter. Det har vært reist 

spørsmål om de resterende ubebygde tomtene i Haug boligfelt bør tas ut ved neste 

revisjon av kommuneplanens arealdel, uten at det er tatt endelig stilling til dette. Nye 

tomtekjøpere i Bjoneroa vil ha utsikt til fjorden. Det er ellers ikke arealer for 

næringsutvikling innenfor planens begrensning 

 

Planlagte områder 

Det er lagt inn to nye mindre boligområder, samt et område for bolig evt tjenesteyting. 

Disse tre områdene er på totalt ca 20 daa. I tillegg er det lagt inn reserveareal for 

tjenesteyting inntil eksisterende omsorgsboliger/eldresenter for ytterligere utvikling av 

disse tjenestene. Det er ikke lagt inn nye områder for næring innenfor planområdet, kun 

eksisterende matbutikker og verksted/garasje. Det er ikke funnet områder innenfor 

planens begrensning som egner seg for større næringsetablering. Jordbruksrelatert 

næring kan etableres innenfor LNF-områdene. 

For B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B12, F og  B/F er det regulert inn byggegrense langs fv 

245 på 23 m. Fravik fra 30-m regelen begrunnes med avstand fra eksisterende 

bebyggelse til fv 245. Ved å legge grensen her, vil det meste av eksisterende 

boligbebyggelse ligge utefor grensen. Unntaket er B3, der bebyggelsen ligger så nært 

vegen at en gjenoppbygging ved evt brann ikke vil være tilrådelig. Gjennom B1 er 

byggegrensen satt til 30 m, unntatt ved eksisterende bygninger, der byggegrensen er lagt 

i fasadeliv. 

 

Konsekvenser 

Det er planlagt boligområder med plass til ca 20 nye boliger, dette er en boligreserve 

som antas å dekke en planperiode på 12 år eller mer, og betyr en utbyggingstakt på 1-2 

boliger i året.  
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Klima og energi  

Eksisterende situasjon 
Planområdet inneholder ikke utbyggingsområder for særlig energikrevende virksomhet. 

Det er heller ingen slike virksomheter i Bjoneroa i dag. I byggteknisk forskrift (TEK 10) 

§ 14-7 er det satt krav til bygningens energiforsyning. Det er ikke tillatt å installere 

oljekjel for fossilt brensel som grunnlast. Bygninger over 500 m2 skal prosjekteres og 

utføres slik at minimum 60 % av netto varmebehov kan dekkes av andre energikilder 

enn direktevirkende elektrisitet eller fossilt brensel (olje, parafin og naturgass) hos 

sluttbruker. For bygg under 500 m2 er kravet at 40 % av varmeforsyningen skal kunne 

dekkes med alternativer til direktevirkende elektrisitet eller fossile brensler. 

Hele Bjoneroa forsynes av en 22 kV ledning. Hadeland energinett skriver i uttalelse til 

oppstartsvarsel at strømforsyningssituasjonen må drøftes med HE-nett ved større 

utbygginger. 

Det er ikke fjernvarmeanlegg i Bjoneroa i dag. Det er ikke avsatt eget areal til mulig 

framtidig fjernvarmesentral, men områdereguleringen åpner for at dette kan etableres 

innenfor industriområdet i Ådalsvegen.  

 

Konsekvenser 

Det er ikke sagt hvor stor utbygging eksisterende strømforsyning til Bjoneroa kan tåle. 

En utbygging på rundt 20 boenheter og evt utvidelse av omsorgsboligene, vil gi en noe 

større belastning på forsyningsnettet. Minimumsbestemmelsen  i TEK 10 antas å vil 

likevel gi en lavere belastning enn det som tidligere var tilfelle ved utbygging. Dersom 

det i framtiden skulle vise seg at det blir gitt konsesjon for drift av fjernvarmeanlegg i 

Bjoneroa, vil det være tilknytningsplikt for nye boliger. Eventuell tilknytningsplikt for 

eksisterende boliger må avgjøres hvis dette blir aktuelt. 

 

Universell utforming  

Eksisterende situasjon 
I kommuneplanens bestemmelser (§1.8) er det gitt følgende føringer for universell 

utforming:  

Ved utarbeidelse av reguleringsplaner skal det utarbeides bestemmelser om universell 

utforming  

Byggeområder med tilhørende utearealer skal planlegges utformet med tilfredsstillende 

atkomst til alle bygninger, og med veger og gangveger som gir god framkommelighet 

for personer med nedsatt funksjonsevne  

Bygg og anlegg skal planlegges med god tilgjengelighet og brukbarhet for personer med 

nedsatt funksjonsevne  

Nye boliger skal bygges slik at de egner seg til alle livets faser  

 

Stilla elvepark har fått en god utforming som ivaretar behovet for universell utforming.  

Områdereguleringsplanen har bestemmelser for universell utforming, som bl. a går på at 

alle nye boenheter skal ha primærrom i inngangsplanet. Dette gjelder også 

omsorgsboliger. Strandstien er forutsatt universelt utformet. 

Universell utforming forutsettes lagt til grunn ved opparbeidelse av offentlig 

friluftsområde på tangen ut i Randsfjorden og kollektivholdeplass. 
 

Konsekvenser 

Universell utforming forutsettes ivaretatt for nye utbyggingsområder ihht til TEK10.  
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Barn- og unges interesser 

Eksisterende situasjon 

Området har skole og barnehage, knyttet inn mot bla kulturbygg og ballbinge, noen som 

gir gode vilkår for fysisk fostring og kulturaktivitet. Fotballbanen og Stilla elvepark (nå 

etablert bla med lekeapparater) ligger litt unna. Skogsområder inntil skole og barnehage 

brukes noe til undervisning. 

 

Konsekvenser 

Strandsti langs fjorden vil gi en mer trafikksikker adkomst mellom målpunktene for 

barn- og unge i området og vil være positivt. Beslag av skogsområde inntil skolen vil 

kunne føre til noe lengre avstand ut til skogen for læring og opphold/lek. 

Framtidig gang- og sykkelveg langs fv 245 vil gi en fullgod gangforbindelse mellom 

Haug boligfelt og skolen. 

Beredskap og samfunnssikkerhet 

Se vedlagte sjekkliste for ROS 

Folkehelse 

Eksisterende situasjon 

Bjoneroa har flere møteplasser som er viktige for folkehelsa i området. Både 

kulturbygget, fotballbanen og ballbingen fremmer idrett og kulturaktiviteter. Stilla 

elvepark er under utvikling. Strandsona forøvrig er i liten grad tilgjengelig i dag. 

Strandsti mellom «sentrumsområdet» og Stilla er under planlegging. Videre brukes en 

del interne veger og stier allerede i dag som en del av turvegsystemet i området. 

 

Planlagte tiltak:  

Strandsti langs fjorden fra friluftsområde i sør til Stilla med tilknytning videre til 

fotballbanen i nord, er lagt inn i planforslaget. Siste del i nord er lagt inn som g/s veg 

langs fylkesvegen. Denne sammenhengende stien vil gi mulighet for mer trafikksikker 

ferdsel til og fra fotballbanen og butikken i nord. Boligområdet ved Haug vil tilsvarende 

få god trafikksikker tilknytning til skole, kulturbygg med mer. 

 

Konsekvenser 

Planlagt strandsti og friluftsområde ved Randsfjorden vil være positivt for folkehelsa og 

gi ytterligere mulighet for ferdsel og møteplasser. 

 

Sysselsetting 

Eksisterende situasjon 

Tradisjonell næringsvei i Bjoneroa har vært jord- og skogbruk. Det er ikke lenger 

mange som er fullt sysselsatt i tilknytning til primærnæringene, og de fleste har arbeid 

utenfor bygda. Mange pendler til arbeid på andre siden av Randsfjorden, til 

nabokommunene eller andre steder på Østlandet. En del av befolkningen har 

arbeidsplasser tilknyttet lokale offentlige tjenester eller ulike former for næringsdrift. 

 

For tiden arbeides det med ulike prosjekter som kan medføre økt bruk av Randsfjorden i 

næringssammenheng. Randsfjordsforbundet har pekt på Bjoneroa som et sentralt 

område for å utvikle servicefunksjoner for både båtliv og turisme. Videre kan nevnes at 

en også arbeider med et større fiskeprosjekt for i større grad ta Randsfjorden i bruk til 
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næringsfiske. Innenfor friluftsområde i sjø og vassdrag skal det være mulighet for 

etablering av brygge og evt annen aktivitet knyttet mot servicefunksjoner mot fjorden. 

 

I stedsutviklingsrapporten fra 18.11.2008 ble det sett nærmere på å kunne tilrettelegge 

for noen nye næringsarealer. Sentralt i den forbindelse kommer turistrelatert næring som 

en følge av stedets attraktivitet.   

 

Planlagte tiltak:  

Ingen nye næringsområder. Eksisterende områder for handel er lagt inn, og for butikken 

i sentrum er adkomst til landbrukseiendom som går over tomta foreslått endret, evt i 

makeskifte med deler av næringstomta slik at det går tilbake til landbruk og gir bedre 

arrondering.  

 

Konsekvenser 

Det er ikke lagt opp til ny sysselsetting/nye næringsarealer innenfor planens 

begrensning. Det tilrettelegges for brygge og servicefunksjoner for turistbåt på 

Randsfjorden. 

 

 

SAMMENSTILLING OG ANBEFALING 

Områderegulering Bjoneroa viser i stor grad dagens bruk av området og er en 

opprydning i plansituasjonen. Samtidig er det lagt opp til etablering av et par mindre 

boligområder, samt arealer for tjenesteyting for å dekke de framtidige behovene for 

blant annet omsorgsboliger og evt barnehage eller lignende. Område avmerket som 

friluftsområde i sjø og vassdrag skal kunne tilrettelegges for friluftsliv og område for 

småbåtanlegg angir gjestehavn og brygge for turistbåter på Randsfjorden. 

 

Ny strandsti er planlagt i vegfyllinga langs fjorden fra friluftsområdet til Stilla og videre 

mot idrettsplassen. Denne vil knytte området sammen på en bedre måte, og gi tryggere 

ferdsel særlig for den yngre generasjon. Framtidig gang- og sykkelveg vil gi 

trafikksikker atkomst mellom Haug boligfelt og Bjoneroa skole. 

 

De nye tiltakene har i liten grad negative konsekvenser. De er tvert imot positive i 

forhold til befolkningsutvikling og tilrettelegging for friluftsliv. De nye områdene vil 

beslaglegge ca 20 daa skogsareal, mens framtidig gang- og sykkelveg kan beslaglegge 

inntil 1 daa dyrka mark.. 

VEDLEGG 

 

 

Vedlegg 1: Kulturminnerapport 

 

Vedlegg 2: ROS-analyse  
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