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1. Innledning 

 

1.1 Bakgrunn 

Gran kommune fremmer planforslaget med hjelp fra Unionconsult. Planen skal legge til rette for 
utbygging av sjukehjem og omsorgsboliger og ev. framtidig utvidelse av bygningsmassen.  

Valg av tomt er gjort etter grundig utredning, gjennom Konsekvensutredning tilknyttet arbeidet med 
kommuneplanen, revidert 11.11.2015 og Forstudie av 16.09.2016 med tilleggsrapport av 28.05.2017.  

Planarbeidet skal legge til rette for utbygging i henhold til kommunestyrets beslutning i sak 42/17, 
møte 22. juni 2017. Saken gjaldt valg av Sagatangen som sted for lokalisering av nytt sykehjem og 
omsorgsboliger. 

 

 

Overs iktskart med plassering av tomta rett nord for Gran sentrum, kilde kommunekart.no/Norkart 
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2. Beskrivelse av planområdet 
 

2.1 Beliggenhet og planavgrensning 

Planområdet ligger i sørenden av Jarenvatnet, mellom dette og Gran sentrum med god/enkel 
forbindelse. Både lokalt og regionalt hovedvegnett er lett tilgjengelig fra planområdet. 

Den konkrete avgrensiga av planområdet er definert av kommunens planavdeling.  

 

Plangrense for varsel om oppstart, Uniconsult 
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2.2 Topografi, landskapstrekk og vegetasjon 

Området er delvis under nivå for 1000-årsflom. Terrenget skråner nedover mot Jarenvatnet. Det er 
rikelig med kantvegetasjon både ned mot vatnet og langs elva.  

2.3 Eiendom og eierforhold 

Planen regulerer eiendommene: 

Gnr/bnr, eier, ref. 

163/28, nn, del av utbyggingsområdet 

262/51, nn, del av utbyggingsområdet  

163/54, nn, del av utbyggingsområdet 

262/50, nn, framtidig del av utbyggingsområdet 

163/57, nn, Fv. 36, Jarenstranda 

263/10, nn, Granumsvegen 4 

263/12, nn, Granumsvegen 6 

263/11, nn, Granumsvegen 3 

263/15, nn, Granumsvegen 1 

2.4 Eksisterende infrastruktur 

o Bebyggelse 

Arealet for utbygging inneholder bygnignsmasse med blanda alder og kvalitet som 
har vært brukt til sagbruk og anna forretning/produksjon/lager/kontor.   

Ellers er det boligbebyggelse innafor og utafor plangrensa i øst og sør.  

o Trafikk og tilkomst 

Hovedtilkomsten til anlegget er fra fylkesvegen i sør. Lagerarealet på vestsida av elva 
har tilkomst gjennom det eksisterende anlegget via ei enkel betongbru. Krysset med 
fylkesvegen ved dagens hovedtilkomst har ikke tilfredsstillende frisikt.  

o Vann- og avløpsnett 

Utbyggingsområdet er i bruk med etablert VA-tilkopling og ligger relativt nært 
eksisterende VA-nett ved behov for utbedring. 

o Strøm, fjernvarmenett 

Utbyggingsområdet er i bruk med etablert strømtilførsel og ligger relativt nært 
eksisterende strøm-nett ved behov for utbedring. 

2.5 Kjente registreringer 

o Spesielle miljøforhold (støy, støv, stråling, vann- og grunnforurensning) 

Sagatangen er utsatt for støy fra Jarenstranda (Fv.36), jernbanen og Rv. 4. 
Støysonene er kartlagt og må tas hensyn til i utforminga av planforslaget. 
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o Skred- og flomfarekartlegging 

Planområdet er delvis flomutsatt. Det er utført flomsonekartlegging som skal legges 
til grunn for planforslaget. 

o Kulturmiljø / kulturminner/Sefrak-registreringer  

I eksisterende grønnstruktur ytterst på Sagatangen ligger et eldre bygg for sagbruk 
med et tilhørende lite flislager. I eksisterende grønnstruktur regulert til byggeformål 
innafor felt 2 i KDP ligger et eldre falleferdig lite bolighus, Jarenstranda 27. Bygga er 
ikke sefrakregistrert, men har fått vurdering i vedlegg til kommunens temaplan for 
natur og kulturarv. 

Det ligger noen sefrakregistrerte bygg innafor planområdet. Et våningshus er 
registrert med meldeplikt ved riving elller liknende. 

 

Kartutsnitt med sefrakregistreringer hos miljøstatus.no, aktuelle bygg innafor plangrensa er ringa inn 

o Skiløyper og stier 

Det er mulig å gå tur delvis langs vatnet, men det er ingen hovedturveg gjennom 
området i dag. 

o Biologisk mangfold 

Jarenvatnet er verna med forskrift. Kantvegetasjonen er en viktig buffer både langs 
vatnet og langs elva. 
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Kartutsnitt fra  Miljøstatus.no som viser områder med verna/rødlista arter. 

2.6 Lokaliseringsfaktorer 

o Infrastruktur:  

Hovedtilkomsten til det eksisterende anlegget ligger langs fylkesvegen, o,5 km fra 
jernbanestasjonen og 0,5 km fra avkjøring fra Riksveg 4. 

o Nærhet til skole og barnehage (kjøreavstand til nærmeste barnehager/skoler)  

 Knærten familiebarnehage, 1,4 km 
 Romholt barnehage, 3,5 km 
 Solheim barnehage, 4,4 km 
 Gran ungdomsskole, 1,3 
 Sanne skole, 3,1 
 Trintom skole, 1,2 km 
 Hadeland videregående skole, 1,4 km 
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o Kollektivtransport: 

Eksisterende busstopp ligger langs fylkesvegen på vestsida av Hofsbrua, i nordgående 
retning. 

o Servicetilbud:  

Gran sentrum med div. handlestilbud ligger ca. 0,5 km unna 

o Rekreasjons- og friluftsområder:  

Området er en del av den planlagte hovedgrønnstrukturen i kommunedelplanen, 
men det er ikke opparbeida for utstrakt bruk som t.d. turveg eller parkanlegg.  

o Lokalklimatiske forhold: 

Arealet ligger ved vatnet som kan gi kald/rå trekk fra nord. Ellers ligger Sagatangen 
relativt lunt til i landskapet. 
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3. Rammer og premisser for planarbeidet 
 

3.1 Nasjonale og regionale føringer 

o Lover 

- Plan- og bygningsloven, Kap I – VII a. 

- Lov om folkehelse 

- Forurensningsloven 

- Naturmangfoldloven 

- Kulturminneloven 

- Vannressursloven 

- Det er ikke kjent at tiltaket må belyses eller vil kreve tillatelse etter annet lovverk. 

Det forutsettes at sektormyndighetene i så fall vil informere om dette i forbindelse 
med høringa.  

o Forskrifter 

- Forskrift om fredning av Jarenvatnet naturreservat, Gran kommune, Oppland (FOR-
1990-10-12-842) 

o Rikspolitiske retningslinjer 

- Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen 
(T-1442, Miljøverndepartementet) 

- Retningslinjer for samordna areal- og transportplanlegging 
(T-5/93, Miljøverndepartementet) 

- Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging av 04.09.2009 

- Den Europeiske landskapskonvensjonen av 01.03.2004 

o Fylkes(del)plan og innspill fra regionale myndigheter 

- Regionalt planforum 21.03.2017  

3.2 Eksisterende planer i området 

Kommuneplanens samfunnsdel: ble vedtatt i KST den 18.06.2015. Følgende deler av planen er 
førende for reguleringstiltaket: 

- Bosetting og utbyggingsmønster 

- Den kommunale tjenestestrukturen 
- Kommunalt tjenestetilbud 

Utbyggingsområdet er satt av til sentrumsformål i gjeldende arealdel av kommuneplanen, med plan-
id: 0534KP2010 og ikrafttredelsesdato 01.01.2011.  

Kommunedelplan for Gran sentrum: med ikrafttredelsesdato 12.12.2013 regulerer videre området 
til kombinert bebyggelse og anleggsformål med felt-nr. 2 og 3. Se illustrasjon under.  
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Kartutsnittet viser plangrensa med blå strek over kommunedelplanen for Gran sentrum, Gran kommune. 

Områdene 2 og 3 er i kommunedelplanen avsatt til kombinert formål for bebyggelse og anlegg. 
Området 2 er på 4,7 dekar, det er gitt en utnyttelsesgrad på 20 %, og det er tillatt en byggehøyde på 
maksimalt 2,5 etasjer. For område 3 heter det i bestemmelsene i kommunedelplanen for Gran 
sentrum blant annet følgende: Det gamle Saghuset legges inn som næringsområde med kafe, galleri 
og lignende. I dette området tillates ikke større matvareforretninger eller andre større butikk-lokaler. 
Boligandelen kan med fordel være høy i dette området, opp til 80 %. Området er på 14,5 dekar, det 
er gitt en utnyttelsesgrad på BYA=50%. Det er tillatt med en byggehøyde på maksimalt 3 etasjer. 
Områdene er flomutsatt, og område 2 anses av den grunn uaktuell for å kunne bygge 
omsorgsboliger.  
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Reguleringsplanene innafor og tilgrensende planområdet er lista opp i tabellen nedafor. 
Reguleringsplanen for Sagatangen vil erstatte deler av disse planene.  

Plan-ID Navn Ikrafttredelsesdato 

E-55 Vassenden Nord (eldre reg.plan dekker aktuelt byggeområde) 07.11.1985 

E-117 Gang- sykkelveg Vassenden-Jarhaug (langs fylkesvegen) 20.03.1997 

E-177 Hofsbro (ti lgrensende plan for boliger i  sør) 12.02.2009 

E-183 Granumstranda (boliger i  øst) 10.09.2009 

 

Gjeldende reguleringsplan for det aktuelle byggeområdet er av eldre dato og har ingen særlig 
relevans for ny reguleringsplan. 

 

Kartutsnitt med gjeldende reguleringsplaner i  området, kommunekart.no 
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3.3 Vurdering av behov for konsekvensutredning 

Det er krav om konsekvensutredning sida det planlagte formålet (offentlig eller privat tjenesteyting) 
ikke er i samsvar med gjeldende kommunedelplan (kombinert bebyggelse og anleggsformål), ref. §6 
b) og vedlegg 1 punkt 24.  

Konsekvensutredninga for kommuneplanen ble supplert for Sagatangen i 2015, men denne har ikke 
vært gjenstand for høring. Det er derfor behov for oppgradering av konsekvensutredningas formelle 
status. Dette gjøres gjennom høring av planprogrammet og innarbeidelse i planbeskrivelsen.  

3.4 Planprogram, planskjema og ROS-analyse 

Planprogram 

Planprogrammet beskriver følgende utredningstema som er vurdert i konsekvensutredninga: trafikk, 
sentrumsutvikling og konkurransesituasjon, behov for næringsområder i Gran sentrum, universell 
utforming og tilgjengelighet, arbeidsplasser, samdriftsfordeler, estetikk, teknisk infrastruktur, 
geotekniske forhold, naturmiljø, kulturmiljø, landbruk, støy og ROS (Risiko- og sårbarhetsanalyse). 

ROS-analyse 

Det er utarbeida en ROS-analyse hvor alle relevante temaer er risikovurdert. Resultatene av analysen 
viser at dersom det tas tilstrekkelig hensyn til eventuelle farer som kan oppstå, i eller som et resultat 
av utbygginga, et det ikke sannsynlig at tiltaket vil medføre risiko som gjør at områdene ikke bør 
bygges ut.  

Planskjema 

I planskjemet oppsummeres alle aktuelle forhold som er omtalt i planprogrammet og som videre er 
vurdert i konsekvensanalysen og ROS-analysen. De viktigste temaene er flom, naturmiljø og 
kulturvern. Se påfølgende avsnitt 3.5 Oppsummering av KU og kapittel 4. Beskrivelse av 
planforslaget. 
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3.5 Oppsummering av KU 

Her følger utdrag fra den vedlagte konsekvensutredninga som oppsummerer vurderingene for tomta 
på Sagatangen. 

Tema Vurdering  

Trafikk   

Ti lkomstforhold Gode tilkomstforhold.  

Trafikkmønsteret i  Gran sentrum Noe mer trafikk i sentrum  

G/s -veg / fortau fra sentrum Eks isterende g/s-veg og fortau kan benyttes. Gode 
forhold for myke trafikanter. 

 

Kol lektivtransport Gode forhold med nærhet til tog og buss.  

Sentrumsutvikling og konkurranse-
situasjon  

Bidrar til å s tyrke Gran som handelssentrum.  

Behov for næringsområder i sentrum   

Bystruktur Sentrumsnære arealer for sentrumsbebyggelse 
videreføres 

 

Plasskrevende varehandel Legger ikke beslag på areal avsatt til plasskrevende 
varehandel. 

 

Universell utforming Noe krevende terrengforhold, grunnet internt 
høydeforskjell. 

 

Ti lgjengelighet Kort avstand til sentrumskjernen  

Arbeidsplasser Bidrag til arbeidsplasser i  sentrum  

Bol igområder Legger beslag på attraktive fremtidig boligområde  

Samdriftsfordeler  Samdriftsfor-deler oppnås.   

Estetikk Stor frihet til å forme ny flott arkitektur. Et positivt 

bidrag til arkitekturen i  sentrum.  

 

Teknisk infrastruktur God kapasitet på ledningsnettet  

Geoteknikk Noe utfordrende grunnforhold. Likevel fullt håndterbart.  

Naturmiljø Avsatt ti l utbyggingsformål – ingen registrerte konflikter.  

Kulturmiljø Ingen kjente verdier.  

Landbruk Al lerede avsatt til utbygging. 

Ingen konsekvens. 

 

Støy Li ten s tøypåvirkning  

Kostnader Antas  høy tomtekostnad. Noe rivingskostnader.   
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4. Beskrivelse av planforslaget 
 

4.1 Plankart og endringer i forhold til gjeldende planer 

Planen omfatter et areal på xx daa og skal legge til rette for utbygging av sjukehjem og 
omsorgsboliger på Sagatangen og ev. framtidig utvidelse av bygningsmassen. 

De eksisterende byggeområda i kommunedelplanen blir detaljregulert med noe endra avgrensning 
og endra arealformål fra bebyggelse og anleggsformål til offentlig eller privat tjenesteyting og 
parkering. Bestemmelsene til formålsfelta for offentlig eller privat tjenesteyting endrer delvis 
utnytting og høyder.  

Avkjøringa til Granumsvegen blir flytta slik at det blir tilfredsstillende frisikt i krysset. Med denne 
flyttinga følger at vegen og grøntområdet bytter plass i forhold til kommunedelplanen. Området på 
nordsida av elva ligger innafor flomsone og reguleres til parkering. Dette området får ny tilkomst 
med avkjøring direkte fra Fv. 36. 

Det er regulert inn fortau langs Fv. 36, Jarenstranda mellom avkjøringa til Granumsvegen og den nye 
avkjøringa til den nye parkeringsplassen på nordsida av Vigga. Ellers er det åpna for opparbeiding av 
turveg i grønnstrukturen rundt Sagatangen. 

 

 

Utsnitt av plankartet 
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4.2 Arealregnskap 

formål  feltnavn areal / daa 

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

 - Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse BF 5,396 

 - Kombinert bolig/tjenesteyting B/T 15,687 

 - Kombinert bygge- og anleggsformål og offentlig eller privat tjenesteyting KBA/OPT 0,736 

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

 - Veg  SV 2,485 

 - Fortau  SF 1,106 

 - Anna veggrunn – grøntareal  SVG 0,372 

 - Kollektivholdeplass  SKH 0,219 

 - Parkering  SP 4,238 

Grønnstruktur (PBL § 12-5 nr.3)     

 - Grønnstruktur  G 19,909 

Landbruk, natur- og friluftsliv samt reindrift, LNFR (PBL § 12-5 nr.5) 

 - Landbruk, natur- og friluftsliv samt reindrift LNFR 1,654 

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

 - Naturområde i sjø og vassdrag NSV 10,266 

Totalt areal for planområdet  61,559 

 

  



Reguleringsplan for Sagatangen – planbeskrivelse  

Fors lagsstiller Gran kommune og konsulent RiK Arkitektur / Plan og Prosjekt Arkitekter 

Side - 16 - av 28 

 

4.3 Bebyggelse, struktur, tiltak og estetikk 

Den nye bebyggelsen som følger av planforslaget vil endre kvaliteten av området til det bedre.  

Hele Sagatangen kommer til å få høyere kvalitet i bygningsmassen og et mer moderne preg når det 
bygges sykehjem og omsorgsboliger med tilhørende uteområder. Hele anlegget blir universelt 
utforma. Det trappes inn i landskapet og skal ha en utstrakt bruk av tre som vil gi god tilpasning og 
sammenhengende estetikk med den omkransende grønnstrukturen. 

Bestemmelser for høyder på bygg er de samme som for område 3 i kommunedelplanen mens %BYA 
er satt noe høyere. I forslag til bestemmelser åpnes det for 3 etasjer innafor kombinert formål for 
bolig/tjenesteyting. Utgangsnivåa for høydene er gitt i samsvar med konklusjoner fra flomutredninga. 

4.4 Sentrumsutvikling og konkurransesituasjon 

Sagatangen ligger som en forlengelse av sentrum i nord, og vil dermed få kort avstand til 
sentrumsfunksjoner. Utbygginga vil bidra til økt aktivitet i sentrum, og vil skape en større tyngde av 
besøkende nord i sentrum. Prosjektet legger ikke spesielt beslag på dagens næringsareal. 
Alternativet vil være i tråd med utviklingsveilederens føring om at Storgata/sentrum nord må utvikles 
strategisk med besøksintensive funksjoner.  

Planområdet ligger utenfor hva som kan karakteriseres som sentrumskjernen. Utbygginga legger 

dermed ikke beslag på areal som anses som verdifulle for en fremtidig sentrumsutvikling med 

bymessige kvaliteter.  

Arealet er i kommunedelplanen avsatt til kombinert formål for bebyggelse og anlegg. En utbygging av 
helsehus på området vil derfor ikke påvirke balansen av areal avsatt til plasskrevende varehandel 
innenfor Gran sentrum. 

4.5 Arbeidsplasser 

I utviklingsveilederen for Gran sentrum heter det blant annet følgende: Det er ønske om flere boliger 
i sentrum, og det finnes tilgjengelige tomter. De mest attraktive tomtene for boligutvikling ligger 
imidlertid omkranset av bykjernen, nemlig på Sagatangen i nord, og i den vestvendte skråningen øst 
for bykjernen. I dagens marked er disse muligens lettere å utvikle og selge enn boliger innenfor 
bykjernen. En boligutvikling kan foregå parallelt i og utenfor bykjernen, hvis bykvartalene bygges ut i 
etapper og med en differensiering av boligtyper og størrelser. Områdene rundt Trintom og 
Sagatangen er spesielt attraktive for barnefamilier og typologier bør tilpasses dette. Både bykjernen 
og områdene rundt vil være attraktive for eldre, som ofte etablerer seg sentralt og er en kjøpesterk 
gruppe. Mindre leiligheter til små husholdninger eller ungdom (utleie) er også etterspurt. 

Utbygginga på Sagatangen vil bidra til økt etterspørsel etter varer og tjenester i sentrum. Antall 
arbeidsplasser i sentrum vil trolig øke noe. Arealdisponeringa vil redusere areal som er mulig å 
avsette til boligformål, men dette kan dekkes opp i andre områder. 

4.6 Folkehelse, tilgjengelighet og universell utforming  

Anlegget fører med seg mange arbeidstakere som får lett tilgang til tjenestene i sentrum. Dersom de 
bor på Gran får de gjerne kort veg og gode muligheter for å sykle og gå til arbeid.  

Tilgjengeligheten til området anses for å være meget god, da det er kort veg til sentrumskjernen, 
jernbanestasjonen og til bussholdeplass. Planen åpner for å bygge turveg i grønnstrukturen som skal 
bli en viktig del av den planlagte overordna grønnstrukturen på Gran. 
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Området har en terrengforskjell på om lag 6 meter fra nordre til sørøstre kant. Det vil kreve noe 
terrengbearbeidelse for å skape uteområder som tilfredsstiller kravene til universell utforming. Et 
nytt helsehus bør avtrappes noe fra sydøst mot nord. Tilkomsten synes dermed mest hensiktsmessig 
fra syd-sydøst hvor det da vil være naturlig å anlegge hovedinngang. Varelevering kan foregå på 
nordsiden.  

4.7 Grønnstruktur og friluftsområder 

Skisseprosjektet viser tydelig hvordan grøntstrukturen har potensiale til å bli ei perle med de nye 
bygga som nabo. Nybygg planlegges i 3 etasjer og med en relativ høy utnyttelsesgrad, men det er 
avsatt romslige grøntområder langs Vigga og ut mot Jarenvatnet. Den typen prosjekt det er snakk om 
vil sørge for at uteområda nærmest bygget blir opparbeida som parkareal i sammenheng med 
kantvegetasjonen langs vassdrag. 

Grøntstrukturen får noe endra avgrensing i forhold til den overordna kommunedelplanen (KDP). I 
nordenden av parkeringsplassen settes det igjen areal til grønnstruktur som er regulert til 
byggeformål i KDP, men som inneholder naturlig vegetasjon i sammenheng med kantsona rundt 
Jarenvatnet. I sørenden av parkeringsplassen er formålsgrensene flytta i samsvar med utstrekninga til 
allerede brukt areal. I sørøstlig kant av arealet for offentlig eller privat tjenesteyting (B/T) er 
formålsgrensene flytta i samsvar med planlagte tiltak og for en stor del allerede brukt areal.  

Det er gitt tillatelse til å anlegge turveg i grønnstrukturen i samsvar med intensjonene i KDP og 
kommunens plan for grønnstruktur. 

4.8 Naturmiljø og biologisk mangfold 

Grønnstrukturen har fått bestemmelser om at eksisterende naturlig vegetasjon skal tas vare på i 
størst mulig grad. Dette skal sikre biotopene til eksisterende dyre- og planteliv i kantsonene til 
naturreservatet i Jarenvatnet og til Vigga. 

Elva og vatnet har fått bestemmelser om at naturlig vegetasjon og dyreliv skal tas vare på. 
Naturreservatet over Jarenvatnet er lagt inn i plankartet. 

4.9 Vurdering etter naturmangfoldloven, NML 

§§ 3, 7 og 8 

Den eksisterende tomta er stort sett opparbeida som byggeområde, trafikkareal og lagerområde. 
Naturmangfoldet påvirkes ikke negativt av dette tiltaket fordi planforslaget legger ekstra stor vekt på 
å bevare eksisterende kantvegetasjon lags vassdrag.  

Når det gjelder kravet til kunnskap om naturmangfold i naturmangfoldloven § 8, vises det til at 
planområdet omfatter bebygd tomt for bygg og anleggsformål og etablert utendørs lagerareal.  

Selv om planforslaget i liten eller tilnærma ingen grad berører naturmangfold, er det likevel foretatt 
en utsjekk i Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning og i Artsdatabankens artskart, jf.at 
tiltaket berører natur. Det framkommer at det ikke er registrert prioriterte arter, truede eller nær 
truede arter på Norsk rødliste for arter 2010, utvalgte naturtyper eller truede eller nær truede 
naturtyper på Norsk rødliste for naturtyper 2011 i områda som får endringer.  

Dermed er det heller ikke påvist vesentlige effekter av tiltaket på naturmangfold. Kravet i § 8 om at 
saken skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap, er dermed oppfylt.  
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§ 10 

Den samla belastninga for økosystemet i planområdet får marginal påvirkning. Kantvegetasjonen 
bevares slikt at fuglelivet på Jarenvatnet blir like skjerma som før. Turgåere og personbiler som skal 
parkere forventes å lage mindre støy og forstyrrelser enn den virksomheten som er i området i dag.  

§§ 9, 11 og12 

I og med at naturmangfold i liten eller tilnærma ingen grad berøres av planforslaget og det ikke kan 
påvises effekter på verdifull natur av tiltaket, legges det til grunn at det ikke er nødvendig å foreta 
vurderinger etter de andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9, 11 og12. 

4.10 Landbruk og skogbruk 

Det blir ingen endringer for LNFR-området i planen. Arealet ligger ned mot Jarenvatnet og har fått 
bestemmelse om at det skal tas hensyn til kantvegetasjonen. 

4.11 Kulturminner 

Den eldre sagbruksbygningen og flislageret blir regulert til allmennyttig aktivitet og har fått 
bestemmelser om at kulturminneverdien skal tas vare på.  

Jarenstranda 27, er et eldre falleferdig bygg. Det ligger der vegvesenet har foreslått innkjøring til 
parkeringsarealet. Ved å legge avkjøringa til parkeringsplassen på dette punktet kan en del naturlig 
vegetasjon reguleres tilbake fra byggeformål til grønnstruktur og bli en regulert del av 
kantvegetasjonen langs Jarenvatnet. 

4.12 Barn og unges interesser 

Barn og unges interesser er generelt sikra gjennom utforming som tar vare på trafikksikkerhet, gang- 
sykkelveger og grønnstruktur. I tillegg er det satt krav om opparbeiding av lekeplass i uteområdet til 
sykehjemmet og omsorgsboligene. 

4.13 Samferdselsanlegg og trafikksikkerhet 

Tilkomstforhold  

Tilkomstforholdene er gode fra Jarenstranda, derimot er det noe dårlige siktforhold. Avkjøringa til 
Granumsvegen blir flytta slik at det blir tilfredsstillende frisikt i krysset.  

Parkeringsområdet på nordsida av elva får ny tilkomst med avkjøring direkte fra Fv. 36. Denne 
avkjøringa er plassert for å få tilfredsstillende frisikt i samråd med vegvesenet.  

Trafikkmønsteret i Gran sentrum 

All trafikk til helsehuset ledes inn til sentrum og til dels inn i sentrumskjernen. Utbygginga vil neppe 
medføre noen merkbar økt trafikkmengde i Storgata. Det meste av trafikken til området vil trolig 
foregå via Oslolinna (Rv. 4) og videre ned Jarenstranda. Jernbanegata skal opprustes som en ny 
tilkomstveg til jernbanen og Storgata fra en ny rundkjøring i krysset Jernbanegata/Hovsveien og 
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Oslolinna. Det kan da antas at noe av trafikken til et helsehus på Sagatangen vil gå langs 
Jernbanegata. Store deler av økningen i ÅDT vil belaste Oslolinna.  

Trafikkanalyse fra KU 

Dersom beregnet ÅDT som følge av nytt helsehus legges til grunn, kan det antas at ca. 25 % av 
beregnet ÅDT vil belaste Storgata. Dersom nytt helsehus står ferdig i 2017, og en legger til grunn en 
årlig trafikkvekst på 1,37 %, vil Storgata ha en ÅDT på 2 570 uten helsehus. Med nytt helsehus på 
plass og med en andel av ÅDT tilknyttet helsehus på 25 %, vil trafikken i Storgata da ha en ÅDT på 
mellom 2 650 – 2 700. Dette tilsvarer en økning i ÅDT på ca. 3,5 - 5 % i forhold til om alternativet ikke 
velges. Det er vanskelig å anslå hvor ansatte og besøkende bor, og det kan derfor antas at økningen 
av ÅDT i all hovedsak vil fordele seg langs Oslolinna.  

Kollektivtransport  

Området befinner seg ca. 300 meter fra både jernbanestasjon og busstasjon. Det antas at det vil 
være noe bruk av kollektivtilbud. 

Rett sør for avkjøringa til parkeringsplassen er det regulert inn busslomme i sørgående retning med 
fortau på yttersida. Denne busslomma er trukket litt ekstra inn for å sikre frisikt fra avkjøringa fra 
parkeringsplassen. Fortauet skal sikre gangveg fra busstopp videre sørover til mulig utvidelsesområde 
for utbygging, OPT_2. 

 

Flyfoto viser antatt kjøremønster til Sagatangen. 
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Gang- og sykkeltrafikk 

Området befinner seg inntil etablerte traseer for gang- og sykkeltrafikk. Det er ikke umiddelbart 
behov for opparbeidelse eller oppgradering av gang- og sykkelvegnett. Det kan være behov for nytt 
fotgjengerfelt over Jarenstranda på vestsida av Granumsvegen. 

Ved utbygging av feltet nærmest Jarenstranda er det satt rekkefølgekrav om utbygging av fortau på 
østsida av Jarenstranda mellom helsehus-anlegget og bussholdeplassen. 

4.14 Teknisk infrastruktur 

Kommunens vann-, avløp- og overvannsnett innafor Gran sentrum har god nok kapasitet. Det går 
høyspentledninger inn til området på begge sider. Stømforsyninga for anleggsfasen og ferdig 
utbygging bør planlegges tidlig for å sikre stømtilførselen og få gode løsninger for hele området. Det 
er satt rekkefølgebestemmelse som sikrer dette. 

4.15 Støy, flom og geoteknikk 

Planområdet har fått støysoner i samsvar med kommunedelplanen og støyvurderinger for ny trase 
for Rv. 4. Det er gitt bestemmelser for å sikre at anlegget får nødvendige støytiltak.  

Det er gjennomført ny støyutredning (Erichsen Horgen, 6. mars 2018), der støy fra Rv. 4, Gjøvikbanen 
og Jarenstranda (vurdert både med fartsgrense 60 km/t og 40 km/t)  er anakysert. Rapporten 
inneholder detaljerte beregninger i 3 alternativer (bl.a. med og uten støyskjerm langs Jaren-stranda). 
En av konklusjonene er at uten støyskjerm vil uteoppholdsarealer mellom sykehjemmet og 
Jarenstranda ikke ha tilfredsstillende støynivå. Se reguleringsbestemmelsenes § 4.7. 

Området er flomutsatt. Det er utarbeida flomrapport som gir flere alternative koter for 200-årsflom 
og 1000-årsflom avhengig av premissene som er lagt til grunn. Flomkotene som er lagt inn i 
plankartet er de med størst utslag. Det er gitt bestemmelser med krav om at bygg fundame nteres 
flomsikkert, se reguleringsbestemmelsenes § 6.2. 

For overvannshåndteringens del må det løses og utredes nærmere i forbindelse med byggesak. Det 
er gitt bestemmelse om lokal overvannsdisponering (LOD) i form av fordrøyning og infiltrasjon i hele 
planområdet og grønne tak for bebyggelsen innafor arealformålet for sykehjem og omsorgsboliger og 
bolig/tjenesteyting. 

Grunnen består av fyllmasse som følge av tidligere aktivitet/virksomhet i området, ifølge 
løsmassekart på www.ngu.no. Grunnforholdene vurderes av den grunn til å være noe usikre , og det 
må gjennomføres geotekniske vurderinger og ev. undersøkelser i forbindelse med utbygging av 
området er gjennomført grunnundersøkelser (januar 2018). 

4.16 Forurensning og energibruk 

Det er ingen kjente kilder til forurensning i området anna enn at det har vært industriaktivitet her i 
lang tid. 

4.17 Samfunnsberedskap 

Det oppnås samdriftsfordeler ved at sykehjemmet samlokaliseres med omsorgsboliger og ev. 
lokalmedisinsk senter (IMA (inkl. KAD)+SI). Synergiene internt i bygget er en viktig begrunnelse for 
samlokalisering av disse tjenestene. Alternativ 3 innebærer derimot en risiko for at det ikke vil bli 
noen felles etablering av IMA med Lunner kommune.  
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Det oppnås ingen samdriftsfordel med nødetatsbygget. 

 

  

Utsnitt av plankartet med skisseprosjekt ii mørk grønt, målestokk 1:3000 

4.18 Gjennomføring og økonomiske konsekvenser for kommunen 
Området er bebygget. Her har det tidligere vært en trevareforhandler, Maxbo. Tomtekostnadene 

antas å være forholdsvis høye da området er et attraktivt for boligbygging og ligger nærme 

Jarenvatnet og tett inntil sentrum og kollektivknutepunkt. Det vil være forholdsvis normale 

infrastrukturkostnader knyttet til området. Tilkomstveger og øvrig infrastruktur er allerede etablert i 
nær tilknytning til området.  

 Rivingskostnader: Ekstra kostnader i forbindelse med riving. 

 Vann og avløp: Ikke kostnader utover hva som vil være normalt påregnelig. 

 Kostander til veg/kollektiv/g-s-veg: Ikke kostnader utover hva som vil være normalt påregnelig. 

 Grunnarbeider: Her er det noe mer usikkerhet knyttet til grunnforhold. Det vites ikke om det kan 

finnes forurenset grunn innenfor området. 

 Fundamenteringsmetode: Her kan det tenkes at det vil være aktuelt med peling og en del 
masseutskiftning.  
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4.19 Bestemmelsesområder 

Det er lagt inn to bestemmelsesområder for gjennomføring av infrastrukturtiltak i planområdet. 

BEST_1_BRU er område med bestemmelse om bygging av bru dimensjonert i samsvar med krav fra 
lokalt brannvesen.  

BEST_2_GANGBRU er område med bestemmelse om bygging av gangforbindelse for å gi 
sammenhengende gangforbindelse langs Fv. 36. Det åpnes for ei gangbru parallelt med Hovsbrua 
som alternativ til fortau over brua.   
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5. Planprosess og medvirkning  
 

5.1 Framdriftsplan for planprosessen 
(oppdatert 27.04.2018) 

Planfase og aktiviteter 
aug 

2017 
sept 
2017 

okt 
2017 

nov 
2017 

des 
2017 

jan 
2018 

feb 
2018 

mars 
2018 

april 
2018 

Oppstart og utarbeiding          

Avklare rammer og utfordringer          

Utarbeide forslag til planprogram          

Kunngjøring av oppstart av 
planarbeid  

         

Offentlig ettersyn av forslag til 
planprogram og oppstartsvarsel 

 

 05/09 - 20/10       

Planutvikling og utredningsarbeid, 
inkl. medvirkning/dialog med 

berørte 

 05/09 - 27/10       

Oppsummering av innspill og 

utarbeidelse av forslag til 
deta ljreguleringsplan med 
konsekvensutredning 

 05/09 - 27/10       

Saksbehandling og 
førstegangsbehandling av 

planforslaget 

  27/10 - Skrive-
frist 

14/11 

     

Saksbehandling i kommunen          

1.gangs behandling  

Vedtak om utlegging av 
planforslaget til offentlig ettersyn  

   PU-
møte 

14/12 

     

Offentlig ettersyn av planforslaget     20/12  –   01/02    

Oppsummering av innspill og 
utarbeidelse av endelig 
deta ljreguleringsplan 

         

2.gangs behandling        PU-
møte 

14/3 

 

Sluttbehandling  

Vedtak i  kommunestyret 

        KS-
møte 

5/4 
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5.2 Gjennomførte tiltak for medvirkning  
(per utskriftsdato 27.04.2018) 

Regionalt planforum, 2017.03.21 

Oppstartsmøte, 2017.06.23 

Kunngjøring i avisa Hadeland, 2017.09.04 

Varsel om oppstart av planarbeidet inkl. planprogram, høring 2017.09.05-2017.10.20 

Begrensa arkitektkonkurranse – skisseprosjekt, 2017.09.15 

Presentasjon av vinnerprosjekt fra den begrensa arkitektkonkurransen, 2017.09.15 

5.3 Regionalt planforum 

Kommentarer fra regionalt planforum 21.03.2017: 

- Viktig med styrking av sentrum og samtidig tilgjengelighet til sentrumsfunksjoner for alle 

brukere av helsehus-området 

- Tilrettelegging av allment tilgjengelig uteområde 

- Vurder begrensninger i parkeringskapasitet – flateparkering ikke i tråd med statlige 

retningslinjer for sentrumsnær arbeidsplass – vurder sambruk 

- Retningslinjer for støy skal følges 

- Utbyggnga må vurderes estetisk i forhold til tilpasning til eksisterende bygningsmiljø med 

byggeskikk og høyder  

- Tilkomst via Granumsvegen må utredes – krysset må ev. utbedres 

- Det bør være gang- sykkelveg fra helsehuset til nærmeste bussholdeplass 

- Vurderinger av fellesfunksjoner med Sykehuset Innlandet – lokalmedisinsk senter 

- Verneverdig trehusbebyggelse er utsatt og må tas hensyn til 

- Sikkehetskrav og dokumentasjonskrav må på plass for de aktuelle tomtene ved 

Sagatangen.Vassdragsmiljø må vurderes. Tiltak i vassdrag for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet 

må tas inn. Potensiale for senere utvidelse må vurderes nå. 

- Vurder sedumtak i overvannshåndteringa. 

- Vurder muligheter for evakuering ved en flomsituasjon. 

- Bygget skal plasseres flomsikkert med utgangspunkt i nivå for 1000-årsflom 

 

o Kommentar:  
Alle punkta er tatt til følge i utforminga av planen. 

5.4 Merknader fra offentlige høringsinstanser 

SVV  

- Forutsetter trafikkanalyse for planlagt utbygging som skal legges til grunn for 
dimensjonering. 

o Trafikkanalysen fra konsekvensutredninga er lagt til grunn. 
- Byggegrense 20 m 
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o NB: Planutvalget vedtok byggegrense på 10 meter og denne byggegrensa er lagt inn i 
plankartet (i tillegg er rådmannens forslag på 12,5 meter lagt inn i plankartet) . 

- Oppfordrer til begrensa antall avkjørsler. Tilrår at plassering og utforming for kryss/avkjørsler 
blir avklart med vegvesenet før planen sendes på høring. 

o Tatt til følge 
- Vil ha rekkefølgekrav om utbedring av krysset mellom fv. 36 og Granumsvegen og flytting av 

avkjørslene til Jarenstranda 11 og til eiendommen 262/50.  
o Tatt til følge 

- Foreslår ut fra hensyn til trafikksikkerhet at avkjøring til parkeringsplassen legges overfor 
Skiakersgutua og dimensjoneres som kryss på grunn av ÅDT over 50. 

o Tatt til følge 
- Ber om opprydding i avkjørsler på vestsida av Fv. 36. 

o Vestsida av Fv. 36 er ikke tatt med i planområdet. 
- Ber om vektlegging av trafikksikkerhet og ev. regulering av snuhammer for større kjøretøy. 

o Planen har fått kart og bestemmelser som sikrer et sammenhengende nett av gang- 
og sykkelveger. Snuhammer blir en del av situasjonsplanen for utbyggingsprosjektet. 

- Ber om at det reguleres frisiktsoner. Siktkrav i kryss vil være 6 x 54 m ved fartsgrense 50 km/t 
og 6 x 84 m ved fartsgrense 60 km/t. 

o Tatt til følge 
- Forventer at det legges til rette for gang- og sykkeltrafikk og at det settes krav til 

sykkelparkering. 
o Planen har fått kart og bestemmelser som sikrer et sammenhengende nett av gang- 

og sykkelveger. Det er satt krav om sykkelparkering. 

- Ber om at det blir regulert busslommer i begge retninger i samsvar med vegnormal og krav til 
universell utforming for eksisterende busstopp ved Hofsbrua samt at det vurderes  flytting av 
holdeplasser for bedre å kunne betjene nytt sykehjem og omsorgsboliger. Plassering og 
utforming av holdeplasser inkludert valg av holdeplasstype (kantstopp eller busslomme) må 
avklares med Oppland fylkeskommune/Opplandstrafikk og vegvesenet i planprosessen. 

o Det er regulert inn busslomme på den sida av Fv. 36 som er med i planen. Busslomma 
er utforma med utbedringsstandard for å få plass mellom Hofsbrua og avkjøringa til 
parkeringsplassen og for å ta hensyn til frisikt fra avkjørselen til parkeringsplassen. 

- Dersom det planlegges ny støyfølsom bebyggelse innenfor gul sone, må det foreligge en 
støyfaglig utredning som viser støynivå på uteoppholdsareal og på fasade utenfor rom med 
støyfølsom bruk. Eventuelle behov for støytiltak må innarbeides i planen. 

o Det er gitt bestemmelser om støy og støyutredning for nybygg. 

OFK  

- Trafikksikkerhet er sentralt 
o Planen har fått kart og bestemmelser som sikrer et sammenhengende nett av gang- 

og sykkelveger og kryss og avkjøringer med utforming etter vegnormalen..  
- Forventer at grønnstruktur langs vassdraga opprettholdes i tråd med KDP 

o Det er gitt bestemmelser om opprettholdelse av grønnstruktur. 
- Ber om at det tas hensyn til busstoppet ved Hofsbrua som skal kunne få holdeplass i 

sørgående retning 
o Det er lagt inn busstopp i sørgående retning i plankartet. 

- Vil gjerne vurdere muligheter for at servicebuss kan stopp ved 
sykehjemmet/omsorgsboligene 

o Dette er sikkert mulig. Innspillet er sendt videre til prosjekteringsgruppa. 
- Viser til Temaplan Natur- og kulturarv i Gran kommune og ber om at forholdet til Sagbruks-

bygnigene blir tatt vare på og brukt som en kvalitet i området 
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o Det er gitt formål og bestemmelser som skal sikre at bygningene tas vare på samtidig 
som det er åpna for at de brukes. 

FMO  

- Minner om alle tema i forventningsbrevet 
o Tema i forventningsbrevet er utreda i den grad det er sett nødvendig. 

- Støtter lokaliseringa som er i tråd med nasjonale føringer om samordna bolig-, areal- og 
transportplanlegging 

o Tatt til orientering 
- Ber om vurdering av tilknytting til sentrum 

o Planen er utforma på en bymessig måte og har fått gang-/sykkelveg-nett som skal 
sikre god kommunikasjon. 

- Ber om beskrivelse av kvaliteter utover det å gi arbeidsplasser og tjenester 
o Skisseprosjektet viser tydelig hvordan grøntsturkturen har potensiale til å bil ei perle 

med de nye bygga som nabo. Nybygg planlegges i kun 2 etasjer utover på tangen slik 
at bygningene ikke blir for dominerende. Den typen prosjekt det er snakk om vil sørge 
for at uteområda nærmest bygget blir opparbeida som parkareal i sammenheng med 
kantvegetasjonen langs vassdrag. 

- Minner om at endring av byggeformålsgrensene vil være i konflikt med nasjonale interesser 
o Formålsgrensene er endra for å legge bedre til rette for utbygging og tilkomst. De nye 

formålsområda har fått grensene flytta delvis med tanke på hvilke deler av areala 
som er i bruk i dag slik at ubebygde areal med eksisterende vegetasjon kan bli 
stående.  

- Ber om at grønnstrukturen utvikles i tråd med Utviklingsveileder for Gran sentrum 
o Det er lagt opp til at grønnstrukturen skal utvikles i tråd med veilederen. Det blir 

sammenhengende grønnstruktur med turveg rundt Sagatangen som henger sammen 
med de øvrige turvegene i området. 

5.6 Merknader fra direkte berørte parter og naboer 

Per Lindstadhagen, 13.10.2017 

Ber om at underlagsdokument om flomfare vurderes nærmere. Peker på at disse dokumenta 
inneholder svært usikre tall som skal brukes med sikkerhetsmargin. Tilrår prosjektgruppa å velge ei 
anna tomt med enklere flomsikring. 

Kommentar: 

Planforslaget inneholder flomkoter for 200-årsflom og 1000-årsflom. Det er gitt bestemmelser om at 
bygg skal plasseres og fundamenteres flomsikkert. Andre tomter er ikke relevant å diskutere i dette 
planforslaget. 
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6. Forslagsstillers egne vurderinger 
 

Vinnerutkastet fra arkitekt-konkurransen med tilhørende løsninger er grunnlaget for stort sett alle 
endringer i forhold til eksisterende og overordna planer 

Endring av formålsgrenser mellom grønnstruktur og byggeområder i forhold til KDP er gjort for å gi 
plass til skisseprosjektet. Formålsgrensene er endra for å legge bedre til rette for utbygging og 
tilkomst. De nye formålsområda har fått grensene flytta delvis med tanke på hvilke deler av areala 
som er i bruk i dag slik at ubebygde areal med eksisterende vegetasjon kan bli stående som 
grønnstruktur.  

Avkjørsler og busslomme er utforma etter tekniske krav fra vegvesenet og gir tilfredsstillende frisikt 
og areal til større kjøretøy. 

Forslagsstiller mener planforslaget utreder alle relevante tema på en tilfredsstillende måte slik at 
planen gir et godt grunnlag for utbygging og videre utvikling av området.  

 

Fra rådmannens vurdering og oppsummering fra saksframlegget til planutvalgets møte 14. desember 
2017 tas følgende avsnitt inn her: 

 

Rådmannen viser til kommunestyrets vedtak om lokalisering av nytt sykehjem og omsorgsboliger på 
Sagatangen. Reguleringsplanforslaget som nå fremmes til behandling er en naturlig oppfølging av 
dette vedtaket, og planforslaget legger til rette for gjennomføring av det prosjektet som er valgt, 
samt utvidelsesmuligheter (flere byggetrinn). 

Som det framgår tidligere i dette saksframlegget innebærer reguleringsplanforslaget en endring av 
byggeformålet på selve Sagatangen i forhold til kommunedelplanen for Gran sentrum (2013). 
Endringen fra bolig/næring til bolig/tjenesteyting innebærer at det legges opp til omsorgsboliger, 
sykehjemsplasser og helsetjenester istedenfor private boliger. Dette vil etter rådmannens vurdering 
bety en minst like god samfunnsmessig utnytting av dette verdifulle sentrumsnære arealet. 

I reguleringsplanforslaget legges det opp til en høyere utnyttelsesgrad enn det som var tenkt da 
kommunedelplanen ble utarbeidet. De siste årene har det skjedd en utvikling i retning tettere 
sentrumsutbygging og bedre arealutnyttelse i tettstedsnære områder.  I og med at byggeområdet 
vest for Vigga foreslås endret til parkeringsareal, mener rådmannen at utbyggingsvolumet samlet 
sett ikke vil bli vesentlig større eller mer markant enn det en full utbygging til f.eks. rent boligformål 
ville kunne gi. Som det er vist tidligere i dette saksframlegget er det foretatt endringer som vil 
redusere eventuelle negative konsekvenser for Jarenvatnet naturreservat og naturkvalitetene i 
området. Dette gjelder dels justering av grensene for byggeområdene mot Vigga, og ikke minst 
nordre avgrensing av parkeringsplassen på vestsiden av Vigga. 

Rådmannen mener at etablering av dette store utbyggingsprosjektet på Sagatangen vil føre til at 
området blir en naturlig del av Gran sentrum, bare 300 meter fra Gran stasjon. Det er derf or naturlig 
å tilstrebe en tettstedsmessig utbyggingsform med høy og effektiv arealbruk og bygningsstruktur 
tettere inn imot veglinjene enn det som er vanlig i områder lengre fra sentrum. Statens Vegvesen har 
foreslått en byggegrense langs Jarenstranda (fylkesveg 36) på 20 meter, men for å utnytte denne 
delen av tomta best mulig foreslår rådmannen at byggegrensen settes til 12,5 meter. Dette er samme 
byggegrense som er vedtatt langs Jarenstranda bare 100 meter lengre øst (på den strekningen er 
vegen kommunal). Dette ble vedtatt i reguleringsplanen for Framtun (gamle Gran videregående 
skole) i 2014. Med samme begrunnelse mener rådmannen at det naturlig å foreslå en noe høyere 
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utnyttelsesgrad enn det kommunedelplanens retningslinjer la opp til, se omtale tidli gere i 
saksframlegget. (NB: Planutvalget vedtok å endre byggegrensen til 10 meter) 

Rådmannen vil påpeke at dette reguleringsplanforslaget tilrettelegger for et utbyggingsprosjekt som 
vil være viktig for lokalsamfunnet og regionen. Etablering av sykehjem, omsorgsboliger og div. 
helsetjenester på Sagatangen vil være en svært viktig etablering for regionsenteret Gran, på samme 
måte som byggingen av Hadeland Videregående Skole var. Samarbeidet med Sykehus Innlandet og 
Lunner kommune vil forsterke prosjektet og den betydningen det vil ha for utviklingen av Gran 
sentrum. 

Denne typen prosjekter vil naturligvis være aller viktigst for beboere/brukere, pårørende og ansatte. 
Men med den løsningen som foreslås vil prosjektet også bidra til å åpne dette verdifulle områd et for 
allmennheten, ved utbygging av gangveger, turstier og tilrettelegging for opphold ved Jarenvatnet og 
langs Vigga. Det er også grunn til å håpe at etableringen kan skape ringvirkninger både for 
næringslivet og for utbygging av boliger i og nær Gran sentrum. 

Rådmannen vil derfor foreslå at planforslaget legges ut på offentlig ettersyn. 

 
 
 

7. Plandokument og vedlegg 

7.1 Plandokument 

Planbeskrivelse med oppsummering av KU (dette dokumentet) 

Plankart i pdf- og sosi-format 

Planbestemmelser 

7.2 Vedlegg 

Planskjema 

Planprogram 

ROS-analyse 

Konsekvenutredning, KU 

Referat fra regionalt planforum 

Merknader til varsel om oppstart og høring av planprogram 

Flomrapport 

7.3 Andre kilder 

Støykoter for Rv. 4 fra Statens vegvesen 

Forstudie med tillegg 
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