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1 INNLEDNING 
 

1.1 Bakgrunn 
Feste Kapp AS fremmer med dette på vegne av Filago Gran AS forslag til detaljregulering for 
Rognekollen, beliggende på Moen i Gran kommune. Deler av planområdet ble regulert gjennom 
«Reguleringsplan for Rognekollen», vedtatt 26.05.2011 Denne planen ble fremmet på vegne av TBA 
Eiendom AS. I årene som har fulgt siden denne planen ble vedtatt, har tyngden av 
utbyggingsområdene innenfor planen blitt solgt til Filago Gran AS.  
 
Filago Gran AS er et selskap som utvikler og bygger økosamfunn. Selskapet har utviklet og bygget 
Hurdal økolandsby, i tillegg arbeider selskapet med flere bærekraftige økogrender, blant annet på 
Tjøme. Selskapet er integrert gjennom hele verdikjeden, gjennom å besitte grunneiendommer, 
gjennom å forvalte Aktivhus bygge- og elementsystem for miljøvennlig husbygging, samt gjennom 
medeierskap i arkitektkontoret Stilla Utvikling. 
 
Filago Gran AS ønsker å utvikle Rognekollen til en økogrend på Hadeland etter prinsipper utviklet 
gjennom arbeidet med Hurdal økolandsby. Som følge av at det både er ønskelig å utvikle området 
under ett, samt gjøre justeringer i vedtatt Reguleringsplan for Rognekollen, fremmes med dette 
planforslaget for både tidligere regulert område og uregulerte arealer eid av Filago Gran AS. 

 
 
 
 
 

Figur 1, Hurdal Økolandsby, deler av boligtun 1 
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1.2 Planprosessen frem til nå  
Som omtalt i forrige kapittel utgjør det samlede planområdet for Rognekollen det tidligere arealet 
regulert gjennom reguleringsplan for Rognekollen (), samt nye, utvidede arealer i nord ().  
Innledningsvis i arbeidet med Rognekollen Økogrend var det et ønske fra grunneier og forslagsstiller 
å anse deler av tidligere regulert areal som byggetrinn 1, og gjennom dette starte realiseringen av 
dette arealet, mens øvrig planarbeid pågikk.  
 

 
Figur 2, oversikt over gjeldende reguleringsplan for Rognekollen, samt plangrense for dette planforslaget, kilde. 

InnlandsGIS.no. 

 
Som følge av at ønsket konsept medførte behov for mindre endringer av bestemmelsene knyttet til 
reguleringsplan for Rognekollen, valgte forslagsstiller Filago Gran AS å varsle både kunngjøring om 
oppstart av planarbeid, samt mindre endring av reguleringsplan for Rognekollen. Intensjonen var at 
dersom ingen vesentlige merknader forelå, ville dette kunne bli behandlet som en mindre endring av 
Gran kommune. Søknaden om den mindre endringen er ikke ferdigbehandlet, og hele planområdet 
vil av Gran kommune nå bli sett under ett.  
 
Oppstart av planarbeid og mindre endring av reguleringsplan ble derfor varslet 28.05.2018.  
Frist for merknader var 25. juni.  
 
Gjennom høringsperioden kom det inn til sammen 7 merknader, som omhandlet både oppstart av ny 
plan og endring av gjeldene plan. Bane NOR signaliserte i brev at endringer i gjeldene bestemmelser 
ikke kunne gjennomføres som en mindre endring. Dette skyltes imidlertid en misforståelse. 
 

1.3 Vurdering av behov for konsekvensutredning 
Etter en samlet vurdering faller ikke planforslaget innenfor kriterier i forskrift om 
konsekvensutredninger som vil medføre krav om konsekvensutredning. Fortettingen og endringen av 
arealbruk mellom ulike underformål for bolig i planen, vil skje på arealer avsatt til boligformål i 
kommuneplanen, og tidligere arealer regulert til boligformål gjennom reguleringsplan for 
Rognekollen. Reguleringen faller ikke inn under kategorier nevnt i KU-forskriftens vedlegg I og II. 
Vurderingen støttes av Gran kommune og er nedfelt i referat fra oppstartsmøte. 
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2 RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET 
 

2.1 Nasjonale føringer: 
 
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, 12.06.2015 
For å fremme en bærekraftig utvikling legger regjeringen hvert fjerde år frem nasjonale 
forventninger til regional og kommunal planlegging. Dette går frem av plan- og bygningsloven § 6-1. 
De nasjonale forventningene skal legges til grunn for de nye fylkestingenes og kommunestyrenes 
arbeid med regionale og kommunale planstrategier og planer. De nasjonale forventningene spenner 
rundt tre hovedområder: gode og effektive planprosesser, planlegging for bærekraftig areal- og 
samfunnsutvikling, og planlegging for attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder. 
 
Ved varsel om oppstart i alle plansaker forventer Fylkesmannen at kap. 2 og 3, blir ivaretatt i det 
videre planarbeidet. Det forventes også at kap. 1 om prosess og planforberedelse blir fulgt opp. Det 
er redegjort for disse forholdene som en del av merknadsbehandlingen.  
  
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging  
Målet for retningslinjene er at 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. 
 
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen  
Formålet med disse rikspolitiske retningslinjene er å synliggjøre og styrke barn og unges interesser i 
all planlegging og byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. Dette skal gjøres gjennom å gi 
kommunene bedre grunnlag for å integrere og ivareta barn og unges interesser i sin løpende 
planlegging og byggesaksbehandling. I tillegg skal retningslinjene gi et grunnlag for å vurdere saker 
der barn og unges interesser kommer i konflikt med andre hensyn / interesser. 
 
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442 
Formålet med denne retningslinjen er å forebygge støyplager og ivareta stille og lite støypåvirkede 
natur- og friluftsområder gjennom å anbefale etablering av støysoner som skal sikre at støyutsatte 
områder rundt eksisterende støykilder synliggjøres. Samtidig skal retningslinjen gi anbefalinger om 
hvor bebyggelse med støyfølsomt bruksformål ikke bør etableres, og hvor etablering bare kan skje 
med særlige avbøtende tiltak. Retningslinjen gir også anbefalinger for støygrenser ved etablering av 
nye støykilder, slik at disse lokaliseres og utformes med tanke på å hindre nye støyplager. 
 
I tillegg er følgende retningslinjer, planer og rundskriv ligger til grunn for planarbeidet: 

• Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming. 
• Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge. 
• Klima og energiplan for Gran 2018-2022 

 
Veileder – nasjonale jernbaneinteresser i arealplanlegging etter plan og bygningsloven 
Planområdet ligger nært Gjøvikbanen, og innholdet i veilederen er relevant for planarbeidet.  
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2.2 Regionale føringer: 
Regional planstrategi 2016-20 (vedtatt 15.6.2016)  
Formålet med den regionale planstrategien er å beskrive de viktigste utviklingstrekkene, 
utfordringene og mulighetene i fylket. På bakgrunn av dette skal fylkeskommunen prioritere viktige 
politikkområder og beslutte videre politikkutvikling og planarbeid de fire kommende årene.  
Utarbeidelsen skal skje i samspill mellom fylkeskommunen, kommuner, statlige aktører og andre 
relevante samarbeidspartnere. 
 
Fylkeskommunens visjon er et klimanøytralt Oppland med bærekraftig verdiskaping og velferd. Det 
skal sikre at våre barn og barnebarn har nok og sikker mat på bordet, ren luft å puste i, grønne skoger 
og et klima som ikke skaper ødeleggelser og skader. Klimabevissthet skal være gjennomgående for 
alle sektorer i Oppland. Slik må alle tenke og handle for å nå målet vårt om ei trygg framtid. 
 
En del av planstrategien omhandler bærekraftig velferd og lokal trivsel. Sett i plansammenheng 
dekker tematikken noe av det samme som den regionale strategien for utvikling av fremtidens 
bomiljø og lokalsamfunn. Lokal trivsel kan skapes gjennom å legge til rette for at mennesker møter 
mennesker. 
 
Prosjekt «Hadeland – Nært og Naturlig» (vedtatt i regionrådet 29.01.16)  
Prosjektet har som hovedmål at “Hadeland skal bli den mest attraktive bo- og etablererregionen på 
Østlandet for den som vil leve i takt med naturens bæreevne”. For å følge opp dette målet har 
regionrådet vedtatt bruk av partnerskapsmidler til å tilrettelegge for etablering av økotun/økogrend 
på Hadeland. 
 
(Regional strategi for utvikling av fremtidas bomiljø og lokalsamfunn -  Connected living, 14.06.2017) 
Denne strategien gjelder kun for Gjøvikregionen. Den omtales allikevel her fordi den har en viss 
relevans i form av at planen for Rognekollen Økogrend i stor grad bygger opp om prinsipper i denne 
strategien.  
 
Målsetningen for denne strategien uttrykker at det skal utvikles god folkehelse gjennom nye 
løsninger for gode bomiljø og lokalsamfunn med utbygd infrastruktur, varierte boligtyper og 
teknologi. Generasjonene bor om hverandre, har gode møteplasser og folk greier seg selv lengst 
mulig i sine egne hjem og på den måten reduserer presset på offentlige tjenester.  
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2.3 Kommunale føringer:  
 
Kommuneplanens arealdel 
Hoveddelen av området er avsatt til 
framtidig «boligbebyggelse» i 
kommuneplanen. Områdene Rognebakken 
nord og Rognebakken sør ble innlemmmet 
som fremtidig boligbebyggelse ved 
kommuneplanarbeidet i 2010.  
Deler er avsatt til arealformålene «offentlig 
eller privat tjenesteyting», «friområde» og 
«veg», i hovedsak i samsvar med 
reguleringsplan for Rognekollen.  
Gran kommune arbeider med en revidering 
av kommuneplanen.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Reguleringsplan for Rognekollen 
Denne reguleringsplanen ble utarbeidet i 
2010. Tiltakshaver var Rognebakken AS, et 
selskap tidligere eid av blant annet TBA 
Eiendom. Eiendommene selskapet eide på 
Rognekollen er senere solgt til Filago Gran 
AS.  
 
 
Tilgrensende reguleringsplaner 
I øst grenser planområdet til Reguleringsplan 
for Mohagen vest, vedtatt 21.09.2005. På en 
mindre del (3) vil ny plan erstatte gjeldene 
regulering. Mot nord grenser også 
reguleringsplanen mot vedtatt 
reguleringsplan for Bisgård. Ny plan vil for 
punkt 1-2 erstatte denne reguleringen.  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3, Planområdet vist i kommuneplanens arealdel 

Figur 3, Utsnitt av kommuneplanens arealdel 

Figur 4, Planområdet vist i reguleringsplanbasen 
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3 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD 
 

3.1 Beliggenhet og planavgrensning 
 

Planområdet ligger nært Mohagen, nord for Jaren sentrum i Gran kommune. Planområdet ligger 
nært Rv. 4 og overordnet infrastruktur.  
 

3.2 Eiendom og eierforhold 
Planområdet omfatter ubebygde arealer innenfor eiendomstegene 155/12, 167, 182, 183 og 184. 
Disse eiendommene er eid av Filago Gran AS. I tillegg omfattes planen av eiendomsteigen 155/181, 
som eies av Espira Barnehager AS, samt eiendommene 155/173 og 155/70, 71, 74, 60, 155/137, 138 
og 155/139. 
 
 
 

Figur 5, Områdebeskrivelse 
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3.3 Topografi, landskapstrekk og vegetasjon 
Planområdet ligger som en del av en sørvest-vendt dalside, hvor elva Vigga renner i dalbunnen. 
Området har en flott beliggenhet med nærhet både til landskapet og skogen, og til eksisterende 
bebyggelse og tettstedet Jaren. Fra prosjektområdet har man utsikt ut over dalen, mot det åpne 
jordbrukslandskapet på motsatt side av Jaren sentrum og sørover til Jarenvannet. 
 
Prosjektområdet ligger nært både Gjøvikbanen, som avgrenser området i sørvest, og riksveg 4, som 
strekker seg i nord-sørgående retning øst for planområdet. Det overordnede landskapsbildet består 
av en variert blanding av jordbruksområder og mindre tette eller åpne skogsområder. Det aktuelle 
planområdet domineres av skog med varierende tetthetsgrad lengst sør, i tilknytting til eksisterende 
bebyggelse er landskapet kultivert med små åpne beiteområder. 
 
Prosjektområdets beliggenhet i et sørvestlig skrånende terreng, gir meget gode solforhold. Innenfor 
prosjektområdet er terrenget småkupert, og samspillet med den varierte vegetasjonen gir området 
kvalitet og identitet. Den tette skogen består primært av gran og bjørk, og i de åpne partiene er det 
innslag av enkeltstående furutrær som kan gi kvalitet til prosjektet dersom de bevares framover. 
Jordsmonnet består stort sett av morenemasser der store steinblokker dominerer enkelte steder. 
 

3.4 Eksisterende bebyggelse  
Den største delen av planområdet ligger i dag uten bebyggelse med unntak av to frittliggende 
boenheter og Granlund. Granlund er et eldre småbruk der tunet er fraskilt og benyttes i dag til bolig. 
 

3.5 Landbruksareal  
Planen for Rognekollen Økogrend representerer ikke utbygging på områder avsatt til LNF i 
kommuneplanens arealdel, alle arealer innenfor området er avsatt til boligformål. Gjennom dette er 
prinsippavklaringene om arealbruken fattet.  
 
Ved å studere gårdskart på Nibio.no kommer det frem at området i hovedsak består av produktiv 
skog. Et areal på 6,6 dekar fulldyrket jord berøres, men dette arealet ble regulert til boligformål 
gjennom gjeldene plan for Rognekollen, og er således rapportert tidligere.  
 

Figur 6, Dronebilde av planområdet 
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Figur 7, kartutsnitt fra gardskart.nibio.no 

Rød stripeskravur i figuren under angir arealer som er dyrkbare.  
Innenfor planområdet utgjør dette til sammen ca. 51 dekar. Av dette er 28 daa tidligere 
detaljregulert og 23 daa detaljreguleres i denne plansaken. 
 

3.6 Trafikk/adkomst/parkering 
I utgangspunktet har vegen under jernbanen, Rognevegen, vært områdets eneste adkomstveg. I 
forbindelse med etableringen av industri/næringsområdet Mohagen Vest samt planene omkring 
boligbebyggelsen i Rognekollen, er man i ferd med å opparbeide en ny vegforbindelse fra nord med 
påkoblingspunkt til Mohagavegen. Dette vil gi en bedre forbindelse til riksveg 4, samt en tryggere 
trafikkløsning. Det planlegges en bom plassert litt nord for jernbaneundergangen, på samme måte 
som også tidligere reguleringsplan for Rognekollen forutsatte dette. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 8, Eksisterende vegsystem etablert ned til 

planområde. 

Figur 9, Dagens avslutning av Rognebakken inn mot 

planområdet 
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3.7 Vann- og avløpsnett samt overvann og flomfare 
Området ligger inntil Sørgefossbekken. Det er stort fokus på overvannet i planområdet og flomfaren i 
denne bekken da den renner videre ut i Vigga og de utfordringene som er i Brandbu ved en 200 års 
flom. Cowi AS har hatt ansvaret for å utarbeide VA-planer på området. Det er en kulvert under 
jernbanen som har begrenset kapasitet og derfor er flomfaren langs jernbanen også vurdert og 
beskrevet. Cowi har også utarbeidet VA planer, overvannshåndtering og flomfare. Det vises til 
vedleggene og kap. 6 for mer info om foreslåtte løsninger. 
 

3.8 Kulturminner og kulturmiljø 
Det er kun den delen av planområdet som omhandler en utvidelse mot nord som er gjennomgått. 
Forholdet til kulturminner og kulturmiljø innenfor reguleringsplan for Rognekollen, anses som avklart 
i kraft av denne planen.  
 
Ved varsel om oppstart av planarbeid varslet Oppland Fylkeskommune behov for befaring med en 
arkeologisk registrering, for å kartlegge eventuelle kulturminner og kulturmiljøet innenfor 
planområdet. Denne registreringen ble gjennomført 22.08.2018, med funn presentert i rapport fra 
Oppland Fylkeskommune datert 30.08.2018. I denne fremkommer det at ikke fra før var kjente 
automatisk fredet kulturminne innenfor planområdet. Området ble overflateregistrert, det vil si at 
det blir gått systematisk i terrenget for å lokalisere eventuelle kulturminner som er synlige på 
markoverflaten. Metoden gjør at man kan finne kulturminner som for eksempel kullgroper, 
slagghauger, gravhauger, røyser, kullmiler, fangstgroper og lignende. 
 
I løpet av befaringen ble det påvist nyere tids kulturminner – rester etter steingjerder, et lite 
dyrkingsareal med rydningsrøyser, eldre vei og traktorvei. Det ble ikke funnet automatiske fredete 
kulturminner innenfor planområdet. Vi anser potensialet for automatisk fredete kulturminner som 
ikke er synlig på markoverflaten som lavt. 
 

Figur 10, Eksisterende planfri kryssing av jernbanen sør 

på planområdet 

Figur 11, eksisterende adkomstveg fra sør 
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Figur 11 viser en oppsummering av bilder og grafikk fra rapporten etter gjennomført befaring.  
• Bildet til venstre viser skisse over tidligere veganlegg (blå linje) steingjerde / steinstreng (lilla 

linje) og områder med tett skog som er grovt befart (rød ringer) 
• Bildet øverst til høyre viser dyrkningsareal fra nyere tid 
• Bildet nederst til høyre viser rester av gammelt vegfar 

 
Oppland Fylkeskommune kjenner ikke historien til disse vegene, men antar at de ikke har noen 
regional verdi. Det er likevel positivt dersom slike historiske elementer kan bevares. Det er opp til 
kommunen og forslagsstiller å vurdere dette. 
 
Vurderinger knyttet til planforslagets påvirkning på kulturminner og miljø fremkommer under 
kapittel 6. 
 

3.9 Naturverdier / biologisk mangfold 
For alle saker som berører naturmangfold følger det av naturmangfoldloven 
§ 7 at prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving 
av offentlig myndighet, og det skal fremgå av beslutningen hvordan disse prinsippene er vurdert og 
vektlagt i saken.  
 
Rognekollen Økogrend innebærer både en omregulering av tidligere vedtatt plan for Rognekollen, 
samt regulering av nye arealer avsatt til bolig i kommuneplanens arealdel.  
 
Når det gjelder kravet til kunnskap om naturmangfold i naturmangfoldloven § 8, vises det til at det er 
foretatt en utsjekk i Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning og i Artsdatabankens artskart, 
jf.at tiltaket berører natur.  
 

Figur 12, Kulturminneregistreringer 
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I databasen Artskart framkommer det at det er til sammen 43 registreringer innenfor planområdet, 
alle oppgitt i det samme punktet. Ved nærmere ettersyn blir det tydelig at dette dreier seg om gamle 
observasjoner med lite presis lokalisering. Det er ved digitalisering av funnene i ettertid at disse 
registreringene er gitt en koordinatfesting som knytter dem til arealer innenfor planområdet. 
Opplysningene som er registret er fra 1969-74, oppgitt med en spennvidde i georefereringen på hele 
707 meter. I tillegg fremkommer det at registreringene kun er gitt stadfesting som «Jaren», og «Jaren 
stasjon». De aller fleste observasjonene knytter seg til kategorien «livskraftig». Ingen av oppgitte 
registreringer er truede arter, men én observasjon er angitt som nært truet (ospeskjellsopp).  
Det har ikke kommet frem opplysninger i saken som skulle tyde på at det kan befinne seg andre arter 
eller naturtyper i planområdet som ikke er fanget opp av ovennevnte registreringer. Dermed er det 
heller ikke påvist mulige effekter av tiltaket på naturmangfold.  
 

Kravet i § 8 om at saken skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap, er derfor slik 
forslagsstiller vurderer situasjonen, oppfylt. I og med at naturmangfold i liten grad berøres av 
planforslaget og det ikke kan påvises effekter av tiltak på verdifull natur, legges det til grunn at  det 
ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9–
12. 
 

3.10 Rekreasjons- og friluftsområder  
Rognekollen omkranses av en del bebygde arealer. Større sammenhengende rekreasjonsområder 
finnes nord for planområdet. Ved å enten gå eller sykle er det mulig å ta turer inn i de 
sammenhengende skogsområdene som utgjør Lygnas nord-vestre del. Det er også kort veg til Lygna 
skisenter. Inne i planområdet finnes det en trasé som benyttes som turveg. Denne er anlagt i 
forbindelse med tidligere infrastruktur og denne sammenfaller relativt godt med den planlagte 
samlevegen.  
 

Figur 13, utsnitt fra Artskart 



 
 

Plankonsulent: Feste Kapp AS i samarbeid med Stilla Utvikling AS side 14 
  

3.11 Støyforhold 
Planområdet ligger relativt skjermet for støy, men grenser til støykilder fra veg og bane. Støybildet 
langs Gjøvikbanen er kartlagt gjennom Bane Nors egne beregninger. For vegtrafikkstøyen er det 
gjennomført en egen støyanalyse. Forholdet er nærmere omtalt i ROS-analysen. 
 

3.12 Grunnforhold og radon 
I 2012 ble det prosjektert et VA- og OV-anlegg for den nedre delen av planområdet. I denne 
forbindelsen ble det gjennomført grunnundersøkelse og infiltrasjonstest. Undersøkelsen viste 
sandige masser. Løsmassekartet til NGU viser at det er tykk morene i planområdet. 
 
For øvrig er det en del områder på Hadeland som har relativt høye radonverdier, men berggrunnen i 
planområdet består av sandstein, leirskifer. Det er generelt lave radon-verdier i disse bergartene og i 
følge ngu.no ligger området i aktomhetsgrad 1, dvs moderat til lav aktsomhet. 
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3.13 Barn og unges interesser 

 
 

 
 

Figur 14, Lokaliseringsfaktorer 
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• Lokaliseringsfaktorer:  
Rognekollen vil bli en utvidelse av eksisterende regulert boligfelt, som også vil ligge i nær 
tilknytning til etablert bebyggelse. Området anses som et godt oppvekstmiljø for barn og 
unge. 
 

• Trafikksikkerhet: Trafikksikkerhet internt på planområdet er vurdert i kapittel 5 og 6. 
Trafikksikkerhet eksternt – i nærområdet rundt planområdet, fremstår overordnet som god. 
Traséen for gang og sykkelveg er frem til skole i hovedsak separat. I to kortere strekk, hver på 
ca. 100 m, går den på mindre adkomstveier. Dette er separate veger skilt fra hovedveg og 
dreier seg om etablerte gangforbindelser i boligområder.  
 

3.14 Nærhet til skole og barnehage  
Rognekollen er tilknyttet skolekretsen for Moen barneskole. Skolevegen hit vil være ca. 1,5 km. For 
de større ungene vil Brandbu ungdomsskole være nærmeste skoletilbud. Det er sammenhengende 
trygg skoleveg med egen gang- og sykkelveg også til Brandbu ungdomsskole, i tillegg til 
skoleskyssordning. 
 

3.15 Risiko- og sårbarhet 
I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for Rognekollen Økogrend er det utarbeidet en 
ROS-analyse. Hovedkonklusjonen fra denne er at en videreutvikling av boligfeltet og omregulering fra 
småhus- til konsentrert småhusbebyggelse vil ha følgende risikoelementer knyttet til seg.  
 

• Trafikksikkerhet gjennom området 
• Trafikksikkerhet utenfor området (planovergang) 
• Flom / urban flom / overvannshåndtering 
• Støy 

Det henvises til ROS-analysen for en redegjørelse hvor hvilke avbøtende tiltak som er vurdert, samt 
hvordan dette er forankret i bestemmelsene.  
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4 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 
 

 
 

4.1 Visjon for Rognekollen Økogrend 

Figur 16, Eksempel på Økogrend fra Hurdal 

Figur 15, Fremtidig Rognekollen Økolandsby 
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Forskere og eksperter er entydige: Vår fremtid avhenger av at det gjennomføres et ‘grønt taktskiftet’ 
på alle arenaer i samfunnet. Rognekollen økogrend skal være et bidrag i den retningen. 
Eiendomsutviklere og byggebransjen, har et særlig ansvar, da det anslås at bygge bransjen alene står 
for omkring 40 % av nasjonens samlede utslipp av klimagasser. 
 
Rognekollen økogrend skal både være et boligkonsept og et livsstilskonsept. Målgruppen er 
mennesker som ønsker å både bo, leve og arbeide mer bærekraftig. Filago i samarbeid med Aktivhus 
ønsker å levere miljøvennlige boliger og legge til rette for at man der kan leve et mest mulig 
bærekraftig liv. 

 
Rognekollen økogrend skal være et bærekraftig bomiljø og skal inneholde boliger som er gode å bo i, 
bygget med miljøvennlige materialer og energiløsninger. Det planlegges for solrike og brukbare 
private og felles uteplasser. De fysiske rammene i Rognekollen økogrend skal legge til rette for at et 
sosialt fellesskap og levende naboskap skal kunne oppstå. Boligområdet planlegges slik at det 
ivaretar stedets kvaliteter og forholder seg til stedets utfordringer på en måte som skaper en god 
helhet med naturen rundt. Omgivelsene planlegges slik at det ikke bare er mulig, men også enkelt å 
velge en mer bærekraftig livsstil.  
 
Rognekollen Økogrend skal være et levende område med en blandet befolkning med et mangfold av 
interesser. Det skal være rom for flere grader av fellesskap og ulike boliger som gir plass til 
forskjellige familiesituasjoner og livsfaser. 
 
Rognekollen Økogrend skiller seg fra et konvensjonelt boligutviklingsprosjekt ved at utbygger jobber 
med målsetting om å oppnå en "trippel bunnlinje”. Mange bedrifter måler suksess fra én bunnlinje – 
den økonomiske. Filago Gran AS kan kaller det et vellykket prosjekt når gode resultater oppnås på tre 
bunnlinjer og man har skapt sosial verdi, verdi for miljøet og økonomisk verdi.  
 

Figur 17, Illustrasjon av fremtidig bebyggelse 
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Denne visjonen realiseres på flere måter. Dels ved arkitektoniske grep og bevisste valg av materialer 
og tekniske løsninger, samt investering i fellesfunksjoner. Dels gjennom beboerne selv – økogrenda 
tiltrekker seg ressurssterke mennesker som ønsker å leve ut visjonen. Dels gjennom at prosjektet 
fungerer som katalysator for en ”grønn klyngeeffekt” i lokalsamfunnet. 

 

Figur 18, Utsnitt fra illustrasjonsplanen 
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4.2 Overordnet grep 

 
Som tidligere omtalt i planbeskrivelse ligger reguleringsområdet Rognekollen Økogrend i sør-
vestvendt skrånende terreng med utsikt til kulturlandskap som er stedstypisk for området. Det aller 
meste av planområdet er i dag skogkledd og ubebygd. Sørgefossbekken som renner langs hele 
området i nord-vest er flomutsatt og en del av en større flomutfordring i Gran kommune. 
 
Plassering av veier og bebyggelse søker å tilpasse seg landskapet, samt forholde seg til tomtens 
kvaliteter og utfordringer med en nennsom og bærekraftig tilnærming. 
 
Struktur og landskapstilpasning 
Bebyggelsen på Rognekollen er planlagt samlet og inndelt i åtte mindre grender. De ulike grendene 
ligger rundt hver sin adkomstvei. Den tosidige bebyggelsen rundt en gate kan forstås som en 
moderne tolkning av rekketunet. 
En sentral samlevei strekker seg ned gjennom området og gir tilgang til adkomstveiene og fordeler 
teknisk infrastruktur til alle grendene. Adkomstveiene og bebyggelsen er plassert på naturlige flater i 
terrenget slik at uteområder og inngangspartiene får den beste og mest hensiktsmessige 
utformingen, uten for store terrenginngrep. Det har også vært et premiss å unngå skjæringer og 
fyllinger langs adkomstveier i for stor grad. Ved behov vil terrengfall tas opp av bygningskroppene 
ved å benytte sokkeletasjer. Bebyggelsen og veiene vil med disse grepene tilpasse seg, det noe 
krevende, terrenget slik at det fremstår dempet i landskapet.  
 
Utbyggingstakt 
I kommuneplanen er det innarbeidet et krav om at den tidligere regulerte delen av Rognekollen skal 
bygges ut før den nye nordre delen. Det er ønskelig at denne bestemmelsen om 
utbyggingsrekkefølge oppheves/fravikes. Dette fordi Rognebakken Nord og Rognekollen nå er 
regulert i en samlet, helhetlig reguleringsplan med utgangspunkt i ett prosjekt. Ved ny vedtatt 
reguleringsplan vil det være hensiktsmessig å kunne bygge ut trinnvis langs samlevegen o_SKV 9 
etterhvert som den bygges ut fra nord og nedover lia. På denne måten kan nødvendig infrastruktur 
som vann, vei og avløp bygges ut i takt med boligmassen. Området vil bygges ut grend for grend og 
første byggetrinn vil være i den øvre delen av planområdet. 

Figur 49, Utsnitt av illustrasjonsplanen 
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Å oppheve bestemmelsen om utbyggingsrekkefølge sikrer at området kan bygges ut trinnvis på en 
hensiktsmessig og økonomisk bærekraftig måte. Samtidig vil den nye reguleringsplanen ivareta 
helheten i området. Det kan ikke sees hvilke negative effekter for omgivelsene dette skulle ha. 
 
 
Grender - omgivelser som tilrettelegging for godt naboskap 
 

 
Figur 205, Snitt fra gatetun, Stilla utvikling AS 

Hver grend består av 20-30 boenheter. Et typisk grep for grendene er at boenhetene deler et 
parkeringsanlegg som er lagt helt i starten av adkomstveien ved innkjørselen fra samleveien. Med 
dette grepet vil adkomstveien inn til boligene være bilfri eller ha svært begrenset med biltrafikk. Når 
bilen er borte vil det være plass til lek og annen aktivitet langs veien/ i gata. Adkomstveien vil på 
denne måten kunne fungere som et sosialt rom, et gatetun mellom husene. Parkeringsplass med en 
eller flere biler blir også fjernet fra boligenes forhager. Det skal tilrettelegges for gode 
«overgangssoner» mellom arealer som føles helt private, og større fellesarealer. En slik 
«overgangssone» kan for eksempel være en forhage foran en bolig. Er det plass til å oppholde seg i 
denne sonen, for å ta en kopp kaffe i morgensola eller luke ugress i et bed, vil det være lettere å 
komme i kontakt med en forbipasserende nabo. Slik kan de fysiske rammene bygge opp under 
tilfeldige møter mellom naboer, som igjen vil danne et viktig grunnlag for tilhørighet og felleskap. 
 
På denne måten dannes de sosiale strukturene i økogrenda «nedenfra og opp». Det er når folk 
kjenner hverandre de kan danne grupper som kan lage større arrangementer, drifte parsellhager 
eller starte andre lokale initiativer. Det anses som svært viktig for en økogrend at reguleringsplanen 
legger rammer for de «små møtene», slik at større fellesskap kan få vokse frem. 
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Uteplasser og uteoppholdsareal 
 

 
Figur 21, Snitt fra fellestun, Stilla utvikling 

Bebyggelsen er lagt tettere enn den typiske enebolig strukturen i området rundt, men er planlagt slik 
at kvaliteten på både de private og felles uteoppholdsareal blir høy. Boenhetene skal ha mulighet for 
romslige og skjermede private uteoppholdsareal på to sider av boligen. Bebyggelsen legges slik at 
solforholdene blir gode, og man vil kunne nyte sola på uteplassene store deler av dagen. Området er 
også planlagt slik at mange av boligene vil kunne ha utsikt ut over kulturlandskapet. Høy kvalitet på 
bolig og uteområder gjør at flere ønsker å bo der over lengre perioder, noe som igjen styrker 
naboskapet. 
 
Føringer for utearealer i planbestemmelsene definert gjennom bestemmelse 2.1.4, krav til 
uteoppholdsareal. Det er stilt krav om at: 
 

Områder med eneboliger skal ha minimum 100 
m2 pr. boenhet. 
Områder med rekkehus og flermannsboliger 
skal ha minimum 80 m2 pr. boenhet. 
 
Det er videre foreslått at halvparten av dette 
behovet kan dekkes ved felles 
uteoppholdsareal.  I felles uteoppholdsareal 
inngår områder regulert til uteoppholdsareal 
(f_BUT1-15), turveger (f_GT1-10), samt 
parsellhager o.l. innenfor de ulike 
byggeområdene (BKS1-28).  

 
 
Fellesområder og fellesfunksjoner 
Planen legger til rette for at det i tilknytning til hver grend er planlagt et fellestun med lekeplass, 
plass til fellesaktiviteter og mulighet for et felleshus eller felles veksthus. En større felles 
uteoppholdsplass gir muligheter til fellesaktiviteter og funksjoner som nabolagsfest, felles urtehage, 
kompostering, løkkefotball, lekeplass m.m. Et felleshus vil for eksempel kunne romme en innendørs 
samlingsplass, eller et felles gjesterom, kanskje en redskapsbod med deleordning eller det vil kunne 
etableres et veksthus der beboerne kan dyrke grønnsaker sammen. Disse fellesfunksjonene kan ha 
ulikt innhold, men hensikten skal være at det skal være felles og brukbart for alle beboere og slik 
bygge opp under å knytte beboerne sammen. Fellestunet og huset skal ha en sentral plassering i hver 
grend, og mange av beboerne vil kunne ha visuell kontakt med tunet fra boligen eller forhagen. Dette 
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bygger opp om prinsipper i Connected Living -strategien, og bidrar til å skape en naturlig 
samlingsplass som bidrar til fellesskap og integrering.  
 
Parsellhager 
I forbindelse med grendene er det også satt av plass til parsellhager. I disse områdene vil det være 
mulig for beboerne å anlegge jordbærhager, bærbusker, epletrær og andre nyttevekster som klimaet 
og plassering tillater. Areal for eventuelle parsellhager inngår som en del av de ulike f_BUT formålene 
og vil kunne legges til felles uteareal. I tillegg legges det til rette for parsellhager inne på BKS 
formålene. 
 

Områdets topografi og orientering er et godt 
utgangspunkt for dyrking i parsellhager. Arealene avsatt til 
fellesareal der parsellhager er hovedintensjonen er lagt i 
sydvendte skråninger. Et viktig prinsipp i en økogrend er at 
alle arealer skal brukes. Det er bedre å dyrke gresskar enn 
gress hvis man har arealer til rådighet. Arealer som ikke 
egner seg til dyrking av grønnsaker er tenkt beplantet med 
bærbusker og frukttrær. Arealene ligger spredt i hele 
planområdet slik at det skal være så kort vei som mulig fra 
parsellhage til bolig. På denne måten senkes terskelen for 
å dyrke mat selv. 
 
 
 
 
Verdi for miljøet 

Forskning 1 gjort i Danmark og Skottland indikerer at livsstil i en økolandsby medfører 60% redusert 
klimagassutslipp i forhold til nasjonalt gjennomsnitt. Reduksjonene knyttes til lavere privat forbruk, 
mindre bruk av strøm og energi, mindre transport mm. Et positivt nabomiljø man føler tilhørighet til, 
som har fokus på bærekraft kan også ha oppmuntrende effekt på beboere til å velge en mer 
bærekraftig livsstil selv. Det vil også være lettere å etablere miljøvennlige initiativ som samkjøring, 
redskapsdeling med mer, i et boligmiljø med godt fellesskap. 
 
1 Økologisk fotavtrykk for Findhorn, 2005 http://www.ecovillagefindhorn.com/docs//FF%20Footprint.pdf 
  Reduksjon av CO2-utslipp fra tre ulike økosamfunn i Danmark, 2009:  
  https://svanholm.dk/fileadmin/user_upload/Virksomheder/perma/Lifestyle_change_as_climate_strategy.pdf 
 
Parkering og adkomst: 
I den foreslåtte planen er det satt av minimum 1 p-plass til hver boenhet under 85 m2, maksimalt 1,5 
p-plass. For boliger over 85 m2 er det foreslått å avsette plass til mellom 1,5 og 2 biler. P-normen er 
justert noe i forhold enn kommuneplanens p-norm som er følgende: 
 
Bolig < 60 m2

 bruksareal 1,0 Boenhet 
Bolig >= 60 m2

 bruksareal 2,0 Boenhet 
 
Dette er gjort for å begrense antallet biler per boenhet litt, noe som er et viktig grep miljømessig. 
Rognekollen Økogrend ligger sentralt plassert med tanke på kollektivtransport og avstand til Jaren 
sentrum. Det er også trygge sykkel- og gangveier til togstasjon, butikk, nærliggende boligområder 
m.m. (se områdekart under kapittel 3.14.) Det er valgt å differensiere mellom boliger mindre og 
større enn 85m2. Boliger under 85 m2 er tilpasset færre beboere og dermed er behovet for antall 
biler også ofte mindre. 
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Erfaringstall fra andre økolandsbyer f. eks Hurdal viser at beboere i en økogrend har, eller får, økt 
bevissthet rundt bruken av bil, og har dermed i gjennomsnitt færre biler per husstand enn det som 
ellers er vanlig. P-normen er allikevel såpass høy at den tar høyde for det faktum at beboere i 
økogrenda antagelig vil trenge bil. I Hurdal Økolandsby Grend 1 (som er realisert) er det avsatt 1,3 
biloppstillingsplass per boenhet, uavhengig av antall rom i, eller størrelse på, boenhet. Det er også 
der lagt opp til bilfritt bomiljø (bilfrie tun). Grunnen til at p-normen i Hurdal Økolandsby ble satt til 
1,3 bil per boenhet var for å bidra til en dreining av beboernes transportvaner, bort fra personbil og 
over på kollektivt, sykkel og gange, slik at de kunne lære å klare seg med kun en bil per husstand.  
 
Persontransport er en stor kilde til Co2-utslipp i Norge, og bruk av bil har både med vaner og rutiner i 
hverdagen og det faktiske behovet for transport. Erfaringstall fra Hurdal Økolandsby tilsier at 
beboerne har tilpasset seg dette og har i gjennomsnitt mindre enn 1,3 bil per boenhet. Det viser seg 
å være nok parkering, og det er ikke problemer med kjøring og/eller parkering i det bilfrie tunet.  
 
Kollektivtilbudet i Gran kommune er bedre og enn i Hurdal kommune. I Gran kommune er det både 
et bedre utbygget lokalt kollektivtilbud, og togtilbud for lengre reiser. I motsetning til i Hurdal 
kommune der det ikke finnes et togtilbud. Rognkollen Økogrend ligger også nærmere alle viktige 
funksjoner og kollektivknutepunkt (se figur 12 Lokaliseringsfaktorer) enn det Hurdal Økolandsby gjør. 
Muligheten for både å gå eller sykle og å bruke kollektivtilbudet er derfor bedre. P-normen i 
Rognkollen Økogrend er bevisst lagt noe høyere enn i Hurdal Økolandsby for å lage en noe større 
fleksibilitet for beboerne, men samtidig kunne dreie transportvaner over mot de bærekraftige 
alternativene. Vi mener dette både vil være bra for beboerne, beboernes helse, kommunens 
kollektivtilbud, lokal forurensning og global forurensing. 
 
Nærmere beskrivelse av ny bebyggelse: 
Husene som planlegges bygget er såkalte Aktivhus. Aktivhusene er tuftet på en helhetlig tankegang 
hvor energi, inneklima og miljø inngår som tre likeverdige kvaliteter. Husene er bygget med 
miljøriktige, klimanøytrale og inneklimasikre materialer (les mer om Aktivhuset i kapittel 6 Energi- og 
klima). 
 
Overvannsstrategi og håndtering av flomfare 
Overvannsstrategien for området er i hovedsak basert på åpne og lokale løsninger som samvirker 
med vannets naturlige kretsløp. Konseptet for overvannshåndtering er utarbeidet i henhold til LOD- 
metodikk (metodikk for Lokal overvannsdisponering) og søker å være en integrert del av helheten for 
området.   
 
Tiltak og løsninger som anvendes i forbindelse med overvannshåndteringen vil være synlige og en del 
av både private og felles uteoppholdsareal som oversvømmbare arealer integrert i f.eks. en 
lekeplass, regnbed langs de private hagene, takvann er tenkt samlet i tanker for å gjenbruke 
regnvann til bla. vanning i tørkeperioder. Ved større nedbørsmengder vill økt vannstand være synlig i 
oversvømmbare arealer og fordrøyningsbassenger. 

 
På grunn av klimaendringene forventes det mer ekstremvær både i form av mer regn/flom og lengre 
tørkeperioder i årene fremover. Et synlig anlegg vil i tillegg til å håndtere utfordringen rundt 
overvann kunne øke kunnskapen rundt vannets kretsløp og i tillegg bevisstgjøre rundt 
klimaendringer, som igjen kan inspirere til en mer bærekraftig livsstil. Overvannshåndtering henger 
også sammen med flomfaren i området. Det er flomfare knyttet til Sørgefossbekken. De løsningene 
som er foreslått i notatet til Cowi hindrer at utbyggingen av Rognekollen øker avrenningen og 
flomfaren i bekken.  Det vises generelt til notatet til Cowi på dette fagområdet, samt pkt. 6 
«Overvann og flomfare». 
 



 
 

Plankonsulent: Feste Kapp AS i samarbeid med Stilla Utvikling AS side 25 
  

4.3 Plankartet 
 

 
Figur 226, Utsnitt av plankart 

 

4.3.1 Bebyggelse og anlegg 
 
Frittliggende småhusbebyggelse, BFS 1-2 
Områdene BFS stadfester eksisterende bebyggelse i området. BFS 1 vil som følge av utbyggingen få 
ny adkomst via f_SKV 3, og ikke over BFS 2, slik situasjonen er i dag. Dette nye kjøremønsteret var 
også en forutsetning ved tidligere reguleringsplan for Rognekollen. Endring fra gjeldene regulering er 
imidlertid at vegen ikke sammenkobles med f_SKV 1.  
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Konsentrert småhusbebyggelse, BKS 1-28 
Områdene BKS 1-28 skal benyttes til konsentrert småhusbebyggelse. Innenfor området skal maksimal 
BYA være 30 og 35 %. Tillatt gesimshøyde er 7,5 meter og maksimal mønehøyde er 9,5 meter. 
Bebyggelsen kan utformes som eneboliger, tomannsboliger, firemannsboliger, seksmannsboliger, 
rekkehus eller kjedehus.  
Bebyggelsen innenfor skal utformes med pulttak eller saltak. Hver grend skal danne en helhet når det 
gjelder arkitektur, bebyggelsens avstand til veg og vegetasjonsbruk. 
 
Til sammen er det foreslått regulert til sammen 59,3 dekar med arealformål konsentrert 
småhusbebyggelse. I bestemmelsene er det definert et sett med minimum antall boenheter per den 
enkelte grend. I sum strekker minimumsantallet seg til 147 boenheter samlet for området. Pr. dekar 
gir dette 2,5 boliger. Medregnet i arealformålet inngår arealer tilfelles uteoppholdsarealer form for 
eksempel felles parsellhager og privat uteoppholdsareal. Illustrasjonsplanen viser en total utbygging 
på 187 boenheter. Det er viktig å presisere at dette kun er en illustrasjon og det eksakte antallet i 
hver grend og totalt blir klart i en senere byggefase. Det er kravet til parkering som først og fremst vil 
begrense antall boenheter på området. 
 
Offentlig eller privat tjenesteyting, BOP 1 
Planformålet videreføres i sin helhet som i gjeldene reguleringsplan for Rognekollen. Området eies av 
Espira barnehager, og vil være tomt for fremtidig barnehage. Innenfor området skal BYA være 
maksimalt 15 %. Her tillates en gesimshøyde på 5,0 meter og mønehøyde på 7,0 meter. Store, 
særegne furutrær og markvegetasjon på området skal så langt som mulig bevares og integreres på 
tomta. Utearealene bør så langt som mulig bevare et preg av naturtomt.  
 
Energianlegg, BE 1 
Området skal brukes til plassering av trafo-stasjon. Den skal plasseres og utformes slik at den 
fremstår mest mulig i harmoni med omgivelsene, og den kan med fordel plasseres delvis inn i 
terrenget. Trafoens plassering er den samme som ved gjeldende reguleringsplan.  
 
Uteoppholdsareal, f_BUT 1-17 
I planen er det regulert til sammen 17 ulike felter som skal benyttes til felles uteoppholdsareal. 
Planbestemmelse § 2.7 definerer hvilke grender de ulike utearealene skal være felles for. Områdene 
skal inneholde lekeelementer i form av lekeapparater, naturlig terreng og vegetasjon, og det er 
nedfelt at store furutrær innenfor områdene ikke skal fjernes. Dette vil bidra til utearealer som i stor 
grad tilpasser seg omgivelsene, samtidig som karakterene ved områdene bevares. 
Vedlegg 5 «Illustrasjonsplan Uteoppholdsarealer» viser en oversikt over uteoppholdsarealene på den 
enkelte grend, både privat og felles-areal. Generelt vil alle boenhetene ha 60 m2 privat også varierer 
mengden felles uteoppholdsareal, men det ligger uansett over krevet i kommuneplanen. 
 
Tabell som viser privat og felles uteoppholdsareal ut i fra illustrasjonsplanen: 
 

Grend 1 Uteoppholdsareal på egen tomt: Min. 60 m2 / enhet. Felles uteoppholdsareal: 
98 m2 / enhet. 

Grend 2 Uteoppholdsareal på egen tomt: Min. 60 m2 / enhet. Felles uteoppholdsareal: 
95 m2 / enhet. 

Grend 3 Uteoppholdsareal på egen tomt: Min. 60 m2 / enhet. Felles uteoppholdsareal: 
87 m2 / enhet. 

Grend 4 Uteoppholdsareal på egen tomt: Min. 60 m2 / enhet. Felles uteoppholdsareal: 
94 m2 / enhet. 

Grend 5 Uteoppholdsareal på egen tomt: Min. 60 m2 / enhet. Felles uteoppholdsareal: 
41 m2 / enhet. 
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Grend 6 Uteoppholdsareal på egen tomt: Min. 60 m2 / enhet. Felles uteoppholdsareal: 
46 m2 / enhet. 

Grend 7 Uteoppholdsareal på egen tomt: Min. 60 m2 / enhet. Felles uteoppholdsareal: 
70 m2 / enhet. 

Grend 8 Uteoppholdsareal på egen tomt: Min. 60 m2 / enhet. Felles uteoppholdsareal: 
114 m2 / enhet. 

 
 

4.3.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
Kjøreveg, felles, offentlig og privat 

• Hver grend er definert med hver sin adkomstveg med samme benevnelse som tilhørende 
grend nummer, f_SKV 1-8. Adkomstvegene er prosjektert av vegkonsulent i samsvar med 
krav i Statens vegvesens håndbok N100, A2, adkomstveger i boligområder. Vegene er tegnet 
med en bredde på 3,5 meter (inklusiv 25 cm skulder på hver side), dvs. ett kjørefelt. Denne 
bredden og en stram vegføring bidrar til å redusere fart i gatene, det hindrer bruk av 
kantparkering. I tillegg er et viktig prinsipp i planen at hver grend som hovedregel skal ha 
felles parkeringsplass ved innkjøringen til hver grend. Dette reduserer behovet for biltrafikk 
innover i grendene. Adkomstvegene planlegges opparbeidet med grusdekke. Gjennom dette 
oppnås mindre tette flater.  

• o_SKV 9 er den primære samlevegen for området, og skal overtas av kommunen når den er 
ferdig etablert inkludert den nederste delen som er reguler til gang- og sykkelveg. Vegen er 
dimensjonert som en samleveg i henhold til Statens vegvesens håndbøker med unntak av 
horisontal kurvatur (klotoider) og stigning ift både lengderetning og resulterende fall. Langs 
vegen vil det strekke seg en gang- og sykkelveg. Lengst sør vil denne gå over til et fortau, som 
følge av krevende terreng. Vegen skal, på lik linje med føringer i gjeldene reguleringsplan, 
stenges med bom i sør. Dette sikrer at all ny biltrafikk i området skal tilføres fra 
Rognebakken, og ikke fra eksisterende boligområde i sør. Samlevegen og adkomstvegene vil 
få navnet Rognebakken. Det er i bestemmelsene åpnet for at vegen kan opparbeides trinnvis. 
Ved trinnvis utbygging skal det imidlertid etableres en sammenhengende gangforbindelse til 
jernbaneundergangen, slik at bevegelsesmønsteret for myke trafikanter som planen legger 
opp til kan etableres, selv om ikke feltet fullt ut er bygget ut. o_SKV 9 skal ha en asfaltert 
bredde på 6 meter.  

• SKV 10 regulerer eksisterende vendehammer / overgang til adkomstveg for eiendommene 
155/34,156, 104,133. Vegen deler seg sør for planområdet og adkomst til alle eiendommene 
er definert gjennom felles adkomstpil.  

• SKV 11 regulerer adkomst til BFS 1 og eiendomsteigene som tilhører dette formålet gnr/bnr: 
155/60,70,71,72,74). Eiendommer med adkomstrett er definert med hver sin adkomstpil i 
plankartet. 

• SKV 12 innebærer en videreføring av tidligere regulert veg, beregnet som kombinert adkomst 
til BOP 1 og naboeiendom til planområdet. 

• o_ SKV 13 er eksisterende veg og forbinder planområdet til områdene sør for jernbanen. 
 
Fortau, offentlig, o_F 1 
Mellom Grend 2 og 4 faller terrenget i et slikt omfang at det ikke er hensiktsmessig å opparbeide 
separat gang- og sykkelveg. Fortauet skal avsluttes i tilknytning til innkjøringen til grend 2 at o_SKV 9 
stenges med bom. Fortauet vil få en samlet asfaltert bredde på 2,5 meter og skal belyses.   
 
Gang/ sykkelveg, o_SGS 1-5 
o_SGS 1-4 er regulert til gang- og sykkelveg. Gang- og sykkelvegen skal sikre trygg forbindelse for de 
myke trafikantene langs deler av o_SKV 9. Gang og sykkelvegen vil få en samlet asfaltert bredde på 3 
meter. Gang og sykkelvegen skal belyses.   
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o-SGS 5 regulerer den delen av strekket mellom o_SKV 9 og o-SKV 13 som primært skal være 
forbeholdt mye trafikanter, og er et resultat av at det etableres bom på o_SKV 9. Kjøretøy som har 
behov for å vende langs o-SKV 13 kan gjøre dette via vendehammeren a_SKV 10.  
 
Annen veggrunn, grøntareal, offentlig og felles, o_SVG 1-16, f_SVG 16-44  
SVG er regulert til annen veggrunn/grøntareal og skal benyttes til grøfteareal, skjæring, fylling og 
terrengmurer samt arealer som brukes til annen terrengtilpassing. Det er skjæring- og fyllingsarealer 
som utgjør dette formålet. Formålet er regulert etter terrengutslag gitt som følge av 
vegprosjekteringen. Det illustrerer hvilke inngrep som konkret trengs ved vegbyggingen. Sideareal 
tilknyttet den offentlige samlevegen o_SKV 9 foreslås regulert til offentlig formål. Øvrige SVG-formål 
foreslås regulert til felles eierform, i sammenheng med at hver grend i fellesskap får ansvar for hver 
sin adkomstveg. 
 
Parkering, felles, f_SPA 1-13 
Et sentralt grep i planen er å definere kjøremønster og bebyggelsesstruktur gjennom å avsette areal 
tilknyttet hver grend til felles parkeringsareal. Som omtalt tidligere har dette flere fordeler: det bidrar 
til en trafikksikker gate, det skaper forutsigbarhet for bebyggelsen og det forenkler tilretteleggingen 
for både kollektive bildelingsløsninger og ladestasjoner for el-bil. Vi mener defineringen av de ulike 
parkeringsplassene er en stor styrke ved planen, og at det bidrar til å nå målsetningen om et levende 
fellesskap i hver grend. 
 

4.3.3 Grønnstruktur 
Blågrønnstruktur, felles f_G 1-10 
Områende er ulike grøntarealer i planområdet som ikke naturlig kan defineres som 
uteoppholdsareal, men som vil bidra til at området i stor grad fremstår med naturlig vegetasjon. I 
planforslaget foreslås arealformålene regulert til felles eierform. Intensjonen er at eierskapet til 
grøntstrukturen skal overtas til et overordnet sameie. Det vil være behov for flomsikringstiltak langs 
Sørgefossbekken og dette vil skje inne på f_G10. Det er også intensjonen at områdene kan benyttes 
som en del av den lokale overvannshåndteringen.   
 

Turveg, felles, f_GT 1-10 
I planen er det regulert tilsammen 10 ulike turveger. Disse har som viktig funksjon å binde de ulike 
grendene sammen på tvers. På denne måten blir naturlig samhandling mellom grendene enklere, og 
det avlaster kjørevegene i grendene ved interntrafikk.  
 
Turdraget som defineres av f_GT 8 og f_GT 9 strekker seg over siste del av vendehammeren knyttet 
til f_SKV 1. Forslagsstillers vurdering er at vendehammeren ikke er til hinder for en praktisk bruk av 
turvegen. Bestemmelsene åpner for at det kan anlegges en gruset sti som en del av turdraget, og 
dette gir en direkte forbindelse mellom turvegen og adkomstvegen i grend 1. 
 

Vegetasjonsskjerm, felles, f_GV 1-3 
f_GV 1-3 skal være en sone bestående av naturlig vegetasjon som skal skjerme mot innsyn og utsyn 
mellom jernbane/boligområde i sør, og barnehage/næringsområdet i nord. Vegetasjonsskjerm vil 
også skjerme planområdet fra eksisterende boliger nord / nord-vest for planområdet. I 
skjermingsbeltet skal eksisterende vegetasjon pleies og suppleres slik at den til enhver tid har 
skjermende effekt. 
 

4.3.4 Landbruks-, natur- og friluftsformål, samt reindrift 
L 1-6 
I sør og øst i plankartet er det regulert et smalt belte med LNF-formål, til sammen regulert under 
formålene L 1-5. Eiendomsgrensene i dette området er kontrollert og målt opp på nytt, etter at 
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reguleringsplan for Rognekollen ble vedtatt. Når nå denne reguleringsplanen på sin side bygger på 
nye innmålte eiendomsgrenser, oppstår det stedvis en differanse mellom tidligere plangrense / 
eiendomsgrense og nye eiendomsgrense / plangrense. På steder der eiendomsgrensene viser seg å 
ha en mindre utstrekning enn tidligere, foreslås dette arealet regulert til LNF, som i praksis 
innebærer kun en tilbakeføring til slik omkringliggende arealer er avsatt i kommuneplanen. Denne 
løsningen er valgt for at tidligere vedtatt plan for Rognekollen ikke skal ligge igjen i planbasen med et 
restareal.   
 

4.3.5 Hensynssoner  
Flomfare, H320_1 
Vest og nord for planområdet renner Sørgefossbekken, med utløp i Vigga. Flomfaren fra denne 
bekken ved 200-års flom er utredet, og det er konklusjoner fra dette arbeidet som danner grunnlag 
for faresonen fastsatt i plankartet. Faresonen i plankartet viser de området langs bekken som vil stå 
under vann ved en 200 års flom uten tiltak. Bestemmelsene sikrer at det ikke kan bygges innenfor 
denne sonen før det er gjort flomsikringstiltak. 
 
Høyspenningsanlegg, H370_1 
Sikringssonen ivaretar sikkerhetsavstand knyttet til trafo BE1.  
 
Krav vedrørende infrastruktur, H410 
Innenfor sonen finnes kommunal VA, som ikke kan legges om med mindre det foreligger avtale om 
dette. 
 
Gul støysone, H220_1-5 
Innenfor planområdet finnes to ulike støykilder, henholdsvis fra Gjøvikbanen i sør, og riksveg 4 i øst. 
Som følge av dette befinner en liten del av planområdet seg i gul støysone. I gul støysone kan det 
tillates etablert bebyggelse dersom enkelte avbøtende tiltak lar seg oppfylle. I bestemmelsene er det 
derfor nedfelt at evt. boliger innenfor denne sonen skal være gjennomgående. Utarbeidet 
støyrapport viser at ved dette lagt til grunn får hver boenhet tilgang til stille side, hvor eget privat 
uteareal kan lokaliseres. Det vises til Støyrapport fra Feste NordØst datert 30.10.2018 for ytterligere 
detaljer. 
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Frisiktsoner 

Det er i plankartet innarbeidet frisiktlinjer mellom den kommunale samlevegen og fellesvegene til 
hver grend. Frisiktlinjene tangerer vegformål slik at det ikke er nødvendig å innarbeide egne 
frisiktsoner.  
 

4.4 Universell utforming / tilgjengelighet  
Størsteparten av området Rognekollen Økogrend har et skrånende terreng. For å kunne tilpasse seg 
terrenget på mest mulig fornuftig måte, vil en stor del av boligene måtte bygges med sokkeletasje. 
For å kunne utnytte tomten på en god måte vil en stor del av boligene få inngangsplanet sitt på 
sokkeletasjen. 
 
Gjeldende byggteknisk forskrift (TEK17) stiller ikke krav til universell utforming av utearealer i et 
boligområde som det her reguleres for. I dialog med Gran kommune er det likevel lagt til 
bestemmelser som omhandler universell utforming for parkering og felles uteoppholdsarealer. 
Det vil være svært uhensiktsmessige å utføre boliger med inngangsplanet på sokkeletasje som 
tilgjengelig boenhet. Tilgjengelig boenhet innebærer at alle hovedfunksjoner, det vil si stue, kjøkken, 
soveplass, bad og toalett, skal ligge på inngangsplanet. Teknisk forskrift på sin side setter krav til 
tilfredsstillende tilgang på dagslys og utsyn i alle rom for varig opphold (stue, kjøkken, soverom m.fl.). 
Disse kravene vil i kombinasjon med en sokkeletasje med full fasade på kun den ene siden av huset, 
gi et svært uhensiktsmessig og vanskelig utgangspunkt for planleggingen av en bolig. I tilfellene der 
boligene ligger på nedsiden av veien og man får inngangsplanet i 2.etasje med sokkel under, ligger 
det til rette for å lage tilgjengelige boenheter med god bokvalitet og effektive planløsninger. På 
flatere områder der man kan unngå sokkel vil det også være naturlig å planlegge for tilgjengelige 
boenheter. 
Det er også et ønske om å kunne bygge noen firemannsboliger med to boenheter i 1. etg og to 
boenheter i 2. etg for å kunne øke utnyttelsesgraden. Boenhetene i 2. etg vil ikke være tilgjengelige 
boenheter. 
Ut ifra de naturgitte forholdene på områdene, et ønske om høy arealutnyttelse, og et overordnet mål 
om flest mulig tilgjengelige boenheter legger planforslaget opp til at minimum 50 % av alle 
boenhetene innenfor hver Grend skal utformes i samsvar med krav til tilgjengelig boenhet i teknisk 
forskrift til PBL. 
 

Figur 237, Utsnitt støykart, Feste NordØst, datert 30.10.2018 
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4.5 Arealoppgave 
Reguleringsplanen viser de ulike arealformålene innenfor planområdet. Prosjektets totale areal er på 
155,2 daa og fordeler seg som vist i tabellen under: 

§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg 
Areal 
(daa) 

1111 - Boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse (2) 11,2 
1112 - Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse (28) 59,2 
1160 - Offentlig eller privat tjenesteyting 10 
1510 - Energianlegg 0 
1550 - Renovasjonsanlegg (7) 1 
1600 - Uteoppholdsareal (17) 16,4 

Sum areal denne kategori: 97,4 

    
§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  
2011 - Kjøreveg (13) 13,7 
2012 – Fortau 0,4 
2015 - Gang-/sykkelveg (5) 1,1 
2019 - Annen veggrunn - grøntareal (36) 11,7 
2080 - Parkering (13) 9,2 

Sum areal denne kategori: 36,0 

    
§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur  
3001 - Grønnstruktur (10) 12,9 
3031 - Turveg (10) 2,0 
3060 - Vegetasjonsskjerm (3) 6,8 

Sum areal denne kategori: 21,5 

    
§12-5. Nr. 5 - Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift  
5100 - LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet 
næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag (4) 0,2 

Sum areal denne kategori: 0,2 

    

Totalt alle kategorier: 155,2 

 
 

5 ENDRINGER AV PLANFORSLAGET UNDERVEIS 
Det ble avholdt et arbeidsmøte mellom forslagsstiller, plankonsulent og Gran kommune den 
13.02.2019. I dette møtet ble planforslaget og innkomne merknader gjennomgått. Det ble som følge 
av møtet ikke behov for å gjøre konseptmessige endringer i plangrepet. Enkelte bestemmelser ble 
presisert.  
 
I tillegg ble det avholdt et egent særmøte med BaneNOR den 20.02.2019. Bane NOR har i sin 
høringsuttalelse til reguleringsplan for Rognekollen økogrend bedt om avklaringsmøte før 
reguleringsplanen legges fram til politisk behandling etter offentlig ettersyn.  
Bane NOR var bekymret for økt mengde overvann når flomvoll mot Sørgefossbekken blir etablert, 
samt mulig økt trafikk av barn over jernbanen.  
 
Endringer i bestemmelsene: 
For å imøtekomme forhold påpekt av Bane NOR, ble det i etterkant av møtet den 20.02.2019 avklart 
at det skal gjøres endringer i bestemmelse 7.2. Denne er endret fra: 
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Sikringstiltak: 
Flettverksgjerde med høyde minst 1,8 m skal være satt langs jernbanen, for boliger innenfor grend 2 

og 4 (BKS 4-7 og (BKS 11-14).  

 

Til: 
Sikringstiltak: 
For boliger innenfor den enkelte grend 2 og 4 (BKS 4-7 og BKS 11-14) skal flettverksgjerde med høyde 

minst 1,8 meter langs jernbanen i hele planens lengde, samt forlenget fram til 

planovergangen, inklusiv utbedret låsbar grind/port pluss 40 meter forbi planovergangen være satt 

opp. Nøyaktig plassering avklares i samarbeid med Bane NOR. 

 

Ut over dette er følgende presiseringer gjort i bestemmelsene: 
• Det er presisert i bestemmelse § 1.4 at byggegrense mot jernbane er 30 meter fra spormidt.  
• Det er i rekkefølgebestemmelse § 7 presisert at: 

o Den enkelte grend skal ha fullverdig adkomstløsning til en hver tid.  
o Det til enhver tid skal være sammenhengende helårs, sikret gangforbindelse 

gjennom planområdet ned til jernbaneundergangen i form av en gruset trasé.  
• I rekkefølgebestemmelse § 7.1 e) er uttrykket «tiltak» erstattet av «nye boenheter» for å 

sikre en mer presis betegnelse på hva rekkefølgekravet skal dekke.  
 
Endringer i plankartet: 
Gjennom planperioden er det som følge av endringer i plankartforskriften gjort endringer i 
tegneregler for formålet «grønnstruktur», SOSI-kode 3001. I den nasjonale formålsdatabasen er 
dette formålet endret til «blågrønn struktur», og formålet er gitt en turkis farge. Visuelt fremstår 
plankartet noe annerledes enn ved offentlig ettersyn som følge av dette, men endringen har ingen 
innholdsmessig eller praktisk betydning. Planforslaget har hele vegen åpnet for at grønnstrukturen 
kan benyttes til overvannshåndtering. Derfor er også ny betegnelse på formålet dekkende for bruken 
av området.  
 
Endringer i planbeskrivelsen: 
Det er ikke gjort endringer i planbeskrivelsen ut over å innarbeide merknadsbehandlingen i etterkant 
av offentlig ettersyn, samt endre tittel på kapittel 4.3.3. knyttet til blågrønn struktur, dette for å 
harmonere med forholdet nevnt over.  
 
  

6 KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 
Overordnet mener vi planforslaget hovedsakelig har positive konsekvenser. En slik utbygging vil alltid 
medføre en endring av omgivelsene, men de samfunnsmessige fordelene av dette planforslaget vil 
være langt større.  
 
I hovedsak er det konsekvenser av en utvidelse av planområdet i forhold til gjeldene plan for 
Rognekollen som er vurdert: 
 
Barn og unges interesser 
Barn og unges interesser blir ivaretatt gjennom den ordinære medvirkningsprosessen som en del av 
offentlig ettersyn. Konkret i planforslaget mener vi barn og unges interesser er godt i varetatt 
gjennom avsatt felles uteareal.  
Konseptet reguleringen er basert på der hoved andelen av parkeringen samles i fellesanlegg i 
randsonen av bebyggelsen, bidrar i tillegg til å gjøre de sentrale områdene trafikksikre og av høy 
kvalitet. Hele intensjonen med planen bygger på at det skal tilrettelegges for aldersgruppen hvor det 
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er påregnelig med barn. Rognekollen skal bli et godt sted å vokse opp for barn og unge. Med de grep 
som er gjort i planen, med føringer for felles utearealer, tverrforbindelser/ turveger og samlet 
parkering ligger de fysiske rammebetingelsene godt til rette for et bra oppvekstmiljø.  
 
Støy, forurensning og sikkerhet 
Disse forholdene er i hovedsak avdekket gjennom ROS-analysen som er vedlagt: 

• Støy blir ivaretatt gjennom krav til gjennomgående boenheter der det er gul støysone.  
• Sikkerhet mot flom er ivaretatt gjennom utredningsarbeidet som er gjennomført, og de 

konklusjoner som er avdekket. Flomsone langs Sørgefossbekken er avsatt i henhold til 
kartlegging. 

 
Energi- og klima: 
Fjernvarme: 
Planområdet ligger delvis innenfor konsesjonsområde for fjernvarmeanlegg. For de delene av 
planområdet som ligger innenfor område hvor det er gitt konsesjon for fjernvarme skal bebyggelsen 
utformes og tilrettelegges slik at den kan kobles på et fremtidig fjernvarmeanlegg. 
 
Ny bebyggelse skal følge gjeldende energikrav i byggteknisk forskrift.  
 
Miljøvennlig bebyggelse: 
Bebyggelsen i det foreslåtte prosjektet er planlagt som Aktivhus. Aktivhus er blant de aller mest 
miljøvennlige husene som bygges i Norge i dag. Filosofien bak Aktivhus er at man ser på miljø, energi 
og inneklima som en helhet, og planlegger husene ut ifra det. Ved planlegning i tidlig fase og 
helhetlig tilnærming til byggefase, bofase og avhending, gis det rom for å løse flere utfordringer med 
de samme grepene. 
 
Aktivhus bygges nesten utelukkende av tre. Tre er en fornybar resurs og således i utgangspunktet 
klimanøytral og brukt i byggverk bidrar det derfor også til karbonlagring. Konstruksjon, isolasjon og 
innvendig og utvendig kledning er i tre i et Aktivhus. Materialbruken gjør at Aktivhus i 
utgangspunktet har et svært lavt klimafotavtrykk, både i produksjon og driftsfase. 
 
Aktivhus benytter seg av et ventilasjonskonsept som gir frisk, ubehandlet luft inn i oppholdsrom og 
sikrer et trygt og forutsigbart inneklima over tid. Ventilasjon med friskluftventiler er i tillegg 
tilnærmet vedlikeholdsfritt, krever ikke omfattende renholdsrutiner. 
 
Energiløsningene i et Aktivhus er basert på en kombinasjon av bioenergi og solenergi. Oppvarming 
skjer primært gjennom vedfyring, som i utgangspunktet er klimanøytralt, da tilveksten av vedskog er 
like stor som uttaket. De fleste steder i landet er ved en kortreist ressurs, som også er relativt rimelig 
for brukeren. 
 
Solcelleanlegg: 
I tillegg tilrettelegges Aktivhus for montering av solcellepanel som produserer strøm. Solceller er i 
ferd med å bli økonomisk gunstige ved at det gis offentlige tilskudd, og ved at en gjennom 
Plusskundeordningen kan levere strøm til nettet.  
 
Solcellepanel montert på bolig er den, kanskje, enkleste og viktigste måten å oppnå produksjon av 
fornybar, høyverdig energi. Lokal produksjon av fornybar energi er viktig både for samfunnet som 
helhet og for den enkelte beboer som produserer energi. Lokal, fornybar energiproduksjon anses å 
være en viktig kilde til å avlaste energinettet, da lokal produksjon vil gjøre den såkalte «peak-
belastningen» mindre. Det er «peak-belastning» som er utslagsgivende for hvor stor kapasitet 
strømnettets infrastruktur trenger å være. Lokal energiproduksjon gir således potensielt mindre 
utbygging og vedlikehold av energinettet. Produksjon av strøm lokalt er også viktig som fornybar 
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energikilde til beboerne og vil dirkete senke deres Co2-fotavtrykk, sammenlignet med en situasjon 
uten lokal produksjon. Det antas, i tillegg, at det kan ha stor økonomisk verdi for beboeren når det 
varslede strømprisregimet, med prising i forhold til belastning av el-nettet, blir innført (økt pris/kWh 
ved «peak-belastning»). 
 
En bekymring som noen ganger kommer opp i forhold til installasjon av solcellepanel er at de kan gi 
sjenerende refleksjoner for naboer. I områder der det er montert solcellepanel ser ikke dette ut til å 
oppstå. I Hurdal Økolandsby Grend 1, som samlet er en av Norges største solcelleanlegg, har ikke 
refleksjon fra panelene vært oppgitt som et problem etter innflytting. Årsaken er at paneler montert 
på tak er vinklet opp mot himmelen, og at det således er vanskelig å oppnå solinnfallsvinkler som kan 
reflekteres ned til omkringliggende naboer. For paneler montert på fasade vil det stort sett oppstå 
bratte vinkler som reflekteres rett ned på bakken. Det er også slik at eventuelle refleksjoner fra 
fasademonterte panel for det meste blir fanget opp av vegetasjon. Her er det også å nevne at et 
solcellepanel vil ha mindre refleksjon enn et vanlig vindu i en fasade. 
 
I Rognkollen Økogrend vil eventuelle solcellepaneler stort sett monteres med retning fra vest, via syd 
til øst. For de fleste av disse retningene er det svært langt til annen bebyggelse (andre siden av 
dalen). Det er i tillegg slik at reguleringsfeltet mot vest og syd vil være omsluttet av en 
vegetasjonsskjerm som ikke skal snauhogges. For nærliggende naboer, for eksempel mot vest, vil 
denne etter alt å dømme fange opp alle eventuelle refleksjoner fra fasade- og takmonterte 
solcellepanel. Det anses derfor at risikoen for sjenerende refleksjon fra solcellepaneler i Rognkollen 
Økolandsby er svært liten. 
 
Miljøet rundt Aktivhus vurderer imidlertid kontinuerlig alternative energiløsninger, slik at 
energitilskuddet til enhver tid kan være best mulig. 
Bebyggelsen på Rognekollen har potensiale til å bli et lokalt foregangseksempel på klimavennlig 
bebyggelse og bruk av tre som kledning, isolasjon og bærekonstruksjon, og i så måte konkret møte 
den forventning og ambisjon om økt bruk av tre og biomasse som er lagt politisk både nasjonalt og 
regionalt i Innlandet. 
 
Natur og miljø 
Det vises til gjennomført vurdering etter naturmangfoldsloven innledningsvis i planbeskrivelsen, pkt 
3.9. Det er ikke truet naturmangfold innenfor planområdet, og planen vil på bakgrunn av dette ha få 
konsekvenser for natur og miljø. Eksisterende blandingsskog vil bli avvirket i forkant av en utbygging. 
Denne er imidlertid ikke truet, og gjennom at utbyggingsområdet er avsatt til bolig i 
kommuneplanens arealdel er prinsippavklaringen om arealbruken forankret på overordnet nivå i 
kommunen. 
 
Overvann og flomfare 
Vedlagt planforslaget følger en overordnet VA-plan, med føringer og forslag til hvordan ny 
bebyggelse skal tilknyttes offentlig vann og avløpsnett, samt hvordan overvannet skal håndteres.  
  
Et overordnet krav ved planlegging av boligfeltet er at utbyggingen ikke skal innebære økt avrenning 
fra området enn det som er tilfellet ved dagens situasjon.  
 
Som et resultat av at Rognekollen Økogrend planlegges som en bærekraftig økogrend, er det i 
planens egeninteresse å vise hvordan overvannsløsningen kan brukes som ressurs, og være et 
foregangseksempel på fremtidig utvikling av boligområder.  
Forslagsstiller har engasjert Cowi for å utarbeide en samlet VA-plan for området, herunder 
overvannsplan. Denne beskriver og redegjør i detalj for de løsninger som er valgt, og hvorfor.  
 
Overordnet skal målet om lokal fordrøyning nås via en tre-stegs modell, som innebærer å: 
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1. Fange opp og infiltrere overvannet 
2. Forsinke og fordrøye 
3. Sikre trygge flomveger 

 

 
Figur 248, utarbeidet VA plan, Cowi, datert 26.10.2018. 

 
1. Fange opp og infiltrere overvannet 

Ved lett nedbør ledes takvann og avrenning fra inngangspartier til gressdekket areal i hagene for 
infiltrasjon (Figur 3). Tett renne benyttes til å lede bort vann fra husfundamentering. Avrenning spres 
deretter godt til infiltrasjonsarealet for å unngå erosjon. Dette kan gjøres ved f. eks. å steinsette 
renneutløpet. Åpne grøfter benyttes i tillegg for å fange opp og infiltrere veiavrenning. Det 
planlegges etablert åpne grøfter ned langs det sammenhengende nettet av turveg som skal forbinde 
de ulike grendene.  
 

2. Forsinke og fordrøye 
Ved større nedbør føres overvann videre til åpne eller lukkede fordrøyningstiltak. Det benyttes 
forskjellig type åpen løsning avhengig av tilgjengelig areal og fordrøyningsbehov. Areal for regnbed 
og andre fordrøydningstiltak vil ligge på den enkelte tomt og er ikke prosjektert på nåværende 
tidspunkt. Det er nedfelt i planbestemmelse at det skal utarbeides egen detaljplan for overvann ved 
byggesaksbehandlingen av hver grend. Veiavrenning fra nedre delen av planområdet samles i 
sluk/sandfang og ledes til et eget fordrøyningsmagasin. Dette er vurdert som den mest egnede 
løsningen ift. beliggenheten til veikulvert med tilhørende bratt og høy skråning. 
 

3. Flomveg 
Ved store nedbørstilfeller overskrides kapasiteten i fordrøyningstiltakene, og overvannet ledes til 



 
 

Plankonsulent: Feste Kapp AS i samarbeid med Stilla Utvikling AS side 36 
  

flomveier langs veinett. Tverr- og lengdefallet i veinettet sørger for at flomvann ledes trygt ut av 
planområdet frem til eksisterende flomveier. 
 
Flomfare 
Cowi har beregnet flomfaren langs Sørgefossbekken, og den flomsonen de har kommet fram til er 
overført til plankartet i form av «hensynssone-flomfare». Denne sonen viser situasjonen før 
flomsikringstiltak. Cowi har videre foreslått å anlegge en flomvoll 18 meter fra bekken. Se notatet for 
mer informasjon om dette. I tillegg, eller som et alternativ til flomvollen, kan man også heve 
terrenget på østsiden av bekken tilsvarende høyden på flomvollen. Dette vi mange steder gi en bedre 
terrengtilpasning/arrondering. Det er avsatt en byggegrense langs bekken. I de områdene som 
flomsonen strekker seg inn på byggeområdene ligger byggegrensa 20 meter fra bekken. I disse 
områdene må det gjøres flomsikringstiltak før det kan bygges her. I de nordre delene (BKS27-28) er 
flomsonen mye smalere enn ellers og der vil det ikke være nødvendig med flomsikringstiltak og her 
ligger byggegrensen 4 meter fra formålsgrensen mellom f_G10 og BKS27-28. 
Rekkefølgebestemmelsene sikrer at flomsikringstiltak skal være på plass før det kan skje noen 
utbygging innenfor flomsonen.  
Notatet til Cowi viser at en del av flomvanet ved en 200 årsflom vil renne langs jernbanen og ut 
gjennom vegkulverten. Dette er fordi bekkekulverten under jernbanen (der Sørgefossbekken renner 
under jernbanen) har begrenset kapasitet. Dette er situasjonen også før en utbygging. 
 
Landbruksinteresser 
Arealene er i sin helhet registret som skog av høy bonitet. Planområdet omfatter i seg selv ikke 
dyrket jord, men det er ca 51 daa innenfor planområdet (i de nedre delene langs jernbanen) som er 
registrert som dyrkbare.  En relativt sentrumsnær fortetting slik som planforslaget legger opp til, vil 
imidlertid avdempe presset på omkringliggende jordbruksarealer rundt Moen. Dette anses som 
positivt. Det er ønskelig at planen skal legge til rette for kjøkkenhage / parsellhage og gjennom dette 
dyrking av landbruksprodukter i liten skala. Det vises for øvrig til pkt. 3.5. 
 
Kulturminner og kulturmiljøer 
Som det fremkommer av merknadsbehandlingen varslet Oppland Fylkeskommune innledningsvis 
behovet for befaring, for å avdekke eventuelle kulturminner i grunnen. Etter gjennomført befaring er 
det påvist nyere tids kulturminner – rester etter steingjerder, et lite dyrkingsareal med 
rydningsrøyser, eldre vei og traktorvei. Kulturminnene fra nyere tid er ikke fredet, og det er opp til 
forslagsstiller og kommunen å vurdere hvordan og i hvilken grad disse skal ivaretas.  
 
Forslagsstiller ser positivt på å ivareta deler av kulturminnene, og gjennom dette opprettholde 
fortellinger om tidligere tiders bruk av området.  
 
Der det gamle vegfaret sammenfaller med et naturlig bevegelsesmønster i planen skal kulturminnet 
ivaretas. Fra næringstomten rett nord for området, ned gjennom felles uteområder og nedover langs 
grøntområdet i området langs Sørgefossbekken går et eldre vegfar. Vegen/stien er tegnet inn i 
illustrasjonsplanen og det vil være naturlig å planlegge for å ivareta så mye som mulig av den 
opprinnelige vegen.  
 
Dyrkingsarealet med rydningsrøyser og et av steingjerdene befinner seg innenfor det planlagte 
grøntområdet langs Sørgefossbekken. Disse kulturminnene bør ivaretas og sees som et positivt 
element i grøntområdet som kan fungere som «historiefortellere» om at området også var i bruk 
tidligere. Det skal tas hensyn til, og bevares så mye som mulig av registrerte nyere tids kulturminner 
der det ikke går på tross av planens hovedgrep. 
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Landskap og estetikk 
Ut ifra terrenget på planområdet og planområdets plassering i det omkringliggende landskapet vil 
det ikke bryte viktige horisontlinjer eller medføre negativ nær- eller fjernvirkning for områdene 
rundt.  
 
Arkitektens beskrivelse av den nye bebyggelsen: 
Det planlegges for et inkluderende og allsidig bomiljø med ulike boliger for ulike familiesituasjoner, 
aldre og livsfaser. Det skal derfor legges opp til en boligmiks med både rekkehus/tomannsboliger og 
leiligheter i ulike størrelser og med ulik utforming. Det skal tilstrebes tilgjengelige boenheter der 
dette er hensiktsmessig. Bebyggelsen kan være i to etasjer eller to etasjer i tillegg til sokkel. All ny 
bebyggelse skal utføres med sal- eller pulttak. 
 
Ny bebyggelse skal gis en utforming, detaljering, farge- og materialbruk som harmonerer. 
Bebyggelsen i området skal i tillegg utføres med en variasjon i boligtyper som skal tilpasse seg 
varierende terreng og adkomstssituasjon. Det skal med disse virkemidlene tilstrebes en balanse 
mellom harmoni og variasjon i den nye bebyggelsen, slik at området hverken fremstår som rotete 
eller monotont. Utearealer og bebyggelse skal gis et tidsmessig uttrykk med bruk av varige og 
miljøriktige materialer av høy kvalitet.  
 
Grønnstruktur og allmennhetens tilgang til friluftsområder  
Utbygging av Rognekollen økogrend innbefatter bygging på skogsområde. Prinsippavklaringer om at 
arealet kan bebygges er gjennomført i forbindelse med at Rognekollen nord ble avsatt til boligformål.  
Allmennhetens tilgang til friluftsområder forringes ikke av utbyggingen. 
 
Trafikk og parkering 
Legges det til grunn at hver ny boenhet genererer 3,5 bilturer, vil utbyggingen samlet representere 
en økning i ÅDT i på minimum 515 turer (147 boenheter x 3,5 bilturer = 515). Illustrasjonsplanen som 
viser 187 boenhet gir 655 turer (187 boenheter x 3,5 bilturer =655). Det vil ikke være til å unngå at en 
del av dagliglivet i Rognekollen baserer seg på bilbruk, men det legges til rette for at denne skal bli så 
liten som mulig. Segmentet Rognekollen er innrettet mot for forventes å kjøre mindre bil enn den 
gjennomsnittlige befolkningen. Gjennom fellesanlegg for parkering og muligheter for elbillading er 
det gjennomført tiltak for å avdempe negative effekter av privatbil.  
 

6.1 Avbøtende tiltak 
ROS-Analysen avdekker at det skal gjennomføres følgende avbøtende tiltak: 

• Etablere sikringsgjerde langs jernbanen, jf. planbestemmelse: 6.2. c) 
• Eventuelle utearealer innenfor gul støysone skal gjennomføres med lokal skjerming mot støy, 

jf. planbestemmelse 1.7.  
• Etablere krav til overvannshåndteringen. Utbyggingen skal ikke medføre raskere avrenning 

enn i dagens situasjon, jf. planbestemmelse § 1.9.  
 
 

7 VURDERING AV INNKOMNE MERKNADER VED OPPSTART AV PLANARBEID 
 

Fylkesmannen i Oppland, brev epost datert 29.08.2018 
Fylkesmannen er positiv til at det legges til rette for ulike botilbud i kommunene. Det er imidlertid 
viktig at nasjonale føringer også følges opp i slike økogrend-prosjekter. Særlig gjelder dette 
utnyttelsesgrad.  
 
Fylkesmannen viser videre til www.planoppland.no og forventer at nasjonale og regionale interesser 
omtalt i Planskjemaet og presisert i Fylkesmannens forventninger til kommunal planlegging i Oppland 
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kap. 2 og 3, blir ivaretatt i det videre planarbeidet. Vi forventer også at kap. 1 om prosess og 
planforberedelse blir fulgt opp. 
 
(Det er foretatt en gjennomgang av forventningsbrevet fra Fylkesmannen, datert oktober 2015. 

Relevante forhold gjengis her, for å kunne besvare den overordnede merknaden fra Fylkesmannen 

konkret): 
 

1. Kapittel 1 omtaler gode og effektive planprosesser. I dette står medvirkning sentralt og at 
planforslaget er vurdert opp mot den nye KU-forskriften.  

2. Kapittel to omtaler attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder. Overordnet skal 
eksisterende by og tettsteder fortettes, slik at det oppnås en effektiv arealbruk som både er 
bra for klimaet i form av redusert transportbehov og mindre press på matjord. Fylkesmannen 
peker på at Oppland har en betydelig overdekning av eneboliger, og at det bør satses på 
bygging av leiligheter. Det bør stilles krav om både minimum og maksimum bebyggbart areal.  

3. Videre har Fylkesmannen forventninger om kvalitet på lekeområder, og at flest mulig 
boenheter blir utført slik at de er tilgjengelig for alle, og det det også legges særlig vekt på å 
utforme uteoppholdsareal som kan brukes av alle.  

4. Kapittel 3 omtaler bærekraftig areal- og samfunnsutvikling. I dette kapittelet trekkes 
viktigheten av ROS- analyse frem. Resultat av ROS-analysen må påvirke planutforming slik at 
de juridiske delene av planmaterialet sikrer at samfunnssikkerheten blir ivaretatt.  

5. Vurdering etter naturmangfoldlovens §§ 8-12 skal innarbeides i planbeskrivelsen. 
 
 
Forslagsstillers kommentar: 
Overordnet mener vi at vi med dette presenterer et planforslag som imøtekommer alle 
forventninger til planleggingen. Tiltaket omhandler videreutvikling av et allerede etablert 
boligområde i og rundt Moen. Planens intensjon mener vi derfor er tydelig i tråd med den retningen 
Fylkesmannen vil vri arealbruken i. Planmessig er planen bygget opp svært detaljert og godt tilpasset 
området og det planlagte prosjektet til Filago Gran AS. Dette bidrar til gode og effektive 
planprosesser, både fordi det gjør saksbehandlingen i kommunen forutsigbar, og det gjør 
medvirkning fra berørte mer forutsigbar.  
 

1. Vi har vurdert planen opp mot gjeldende KU-forskrift. Som det fremkommer av 
oppstartsreferatet er det konkludert med at planen ikke skal konsekvensutredes. 
Vurderingen bygger på at tiltaket ikke omfattes av forhold nevnt i KU-forskriftens vedlegg I 
eller II. Planen er ikke av en kategori hvor konsekvensutredning automatisk skal utarbeides, 
og på bakgrunn av at tiltaket heller ikke omfattes hverken av vedlegg I eller II, er heller ikke 
planen i en kategori som skal vurderes nærmere.  

2. Planforslaget legger ikke opp til kun leiligheter, men konsentrert småhusbebyggelse. 
Bebyggelsen har gode muligheter for å ligge i front når det gjelder klimavennlighet. 
Hovedgrepet for Rognekollen er at man ønsker å tilrettelegge for et fremtidsrettet 
boligmønster. Dette går gjennom planen som en rød tråd fra overvannshåndteringen, bruk 
av tre i bebyggelse, samlokalisering av parkeringsanlegg og tilretteleggelsen for samhandling 
i bygda – Connected living.  Det er satt krav til minimum 147 boenheter. Det bebyggbare 
arealet er 95,3 daa. dette gir 2,5 boenhet/daa. Ut i fra den krevende terrengsituasjonen , 
kravet og eget ønske om andel grøntområder anses dette som en god utnyttelse av arealene. 
Kravet til minimum antall boenheter og maks % BYA innenfor hver grend mener vi dette er 
gode styringsverktøy for den ønskede arealutnyttelsen. 

3. Felles lekeareal er definert som egne arealformål, jf. formålene f_BUT. Gjennom 
kartfestingen i planen og tilhørende bestemmelser oppnås ens stor grad av forutsigbarhet. 
Planleggingen av utearealene har inngått som en viktig del av konseptet – utearealene er 
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sentrale, de er gitt kartfestet juridisk virkning. Behovet for utearealer med kvalitet er tatt på 
alvor, og det sees frem til å vise hva Rognekollen kan bli.  

4. ROS-analyse er utarbeidet med utgangspunkt i gjeldende mal fra DSB. Det henvises nærmere 
til denne, og til kapittel 6.  

5. Vurdering etter naturmangfoldsloven §§ 8-12 er gjennomført og fremkommer av kapittel 
3.10 i planbeskrivelsen. 
 

 

Oppland Fylkeskommune, brev datert, 25.07.2018 
Kommentarer knyttet til endring av reguleringsplan for Rognekollen 

1. Oppland Fylkeskommune har ingen merknader til de endringer i plankartet som er foreslått. 
2. Oppland Fylkeskommune Vi har ingen vesentlige merknader til forslag til endringer i 

planbestemmelsene. Det er positivt at det tas inn bestemmelser med krav til utendørs leke- 
og oppholdsareal. Det er også positivt at det legges til rette for lokal, fornybar 
energiforsyning innenfor området, gjennom bruk av solceller og solfangere. 

3. Forslag til endring av reguleringsplan er forelagt Kulturavenheten, og de har ingen vesentlige 
merknader. 

 
Kommentarer knyttet til helhetlig reguleringsplan for Rognekollen Økogrend 

4. Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland ble godkjent i juni 2016. Mål og 
strategier nedfelt i den regionale planen skal legges til grunn for kommunal planlegging. 
Retningslinjer for bolig og bokvalitet er særlig relevant for dette konkrete planarbeidet. 

5. Vi forventer at barn og unges interesser ivaretas gjennom planarbeidet. Dette omfatter 
medvirkning i planprosessen, og tilrettelegging for et godt bomiljø for barn og unge i tråd 
med Rikspolitisk retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen. 

6. Planområdet ligger i kort avstand fra sentrum og kollektivknutepunkt. Det er noe større 
avstand til barne- og ungdomsskole. Planarbeidet må omfatte en beskrivelse av hvordan det 
legges til rette for trafikksikker ferdsel for myke trafikanter i og gjennom området, og til 
sentrale funksjoner. 

7. Planarbeidet bør også omfatte vurderinger i forhold til universell utforming og tilgjengelighet 
for alle. Utfyllende regler for å sikre at adkomst til boligene, utearealer som gangstier, veger, 
adkomster og uteoppholdsområder utformes universelt bør tas inn i bestemmelsene ihht 
regler i TEK 10 § 8-2 og Miljøverndepartementets rundskriv Tilgjengelighet for alle. 

8. Det er svært positivt at det i planarbeidet er fokus på klimatiltak og alternativ 
energiforsyning. Vi anbefaler generelt at det gjøres vurderinger av energiforbruk, 
transportbehov og alternative transportløsninger i planarbeid hvor dette er aktuelt. Dette vil 
også være i tråd med kommunens energi og klimaplan, hvor det er et langsiktig mål å 
vektlegge klima- og energimål i arealplanleggingen. 

9. Kulturminneundersøkelser må gjennomføres som en del av planarbeidet. 
 
Forslagsstillers kommentar: 

1. Tas til orientering 
2. Tas til orientering 
3. Tas til orientering.  
4. Etter en gjennomgang av innholdet i Regionalplan for attraktive byer og tettsteder i Oppland 

mener vi planforslaget bygger opp under hovedmålsettinger i denne planen. Planforslaget 
bygger på en gjennomarbeidet detaljplan slik det er anbefalt. På bakgrunn av dette er det 
mulig å kartfeste felles uteareal, noe som bidrar til forutsigbarhet om endelig løsning. 
Løsningen vil videre bli god, og er ikke et «rest» areal, men en sentral del av planområdet 
som har gode muligheter for å fungere som et attraktivt samlingspunkt. Vi mener planen på 
en god måte får frem at forslagsstiller aktivt velger å ta et stort samfunnsansvar og tilfører 
planen kvaliteter ut over bedriftsøkonomiske aspekter. 
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5. Vi mener forholdet til barns interesser er godt ivaretatt i planforslaget. Det er kartfestet 
felles lekeareal, og det er knyttet innholdskrav til lekeplassen i bestemmelsene. 

6. Det vises til vurderinger knyttet til tilgjengelighet i kapittel 6. Det foreslås at 50 % av ny 
bebyggelse skal være tilgjengelige.  

7. Vedlagt planforslaget følger utarbeidet ROS-analyse. Denne er basert på nyeste mal fra DSB, 
og vi anser derfor merknaden som ivaretatt.  

8. Planen presenterer gjennomtenkte løsninger på disse forholdene. Det vises til kapittel 6, der 
også arkitektenes redegjørelse for ny bebyggelse fremkommer. Hele intensjonen med 
reguleringsplanen er ikke bare å imøtekomme disse forholdne, men også ivareta dette aktivt 
ut over minimumskravene.  

9. Forslagsstiller har tatt stilling til funn avdekket ved kulturminnebefaring. Det vises til kapittel 
6. Det foreslås imidlertid ikke å båndlegge arealene i form av egne hensynssoner. Dette ut i 
fra type og alder på funn og av hensyn til nødvendig fleksibilitet i det videre arbeidet.  
 

 
NVE, brev datert 14.06.2018 
NVEs brev ved varsel om oppstart er av generell karakter og henviser til direktoratets sjekkliste for 
reguleringsplaner – vurdering av tema innenfor NVEs forvaltningsområder.  
 
Forslagsstillers kommentar: 
Det er gjennomført en omfattende vurdering av flomfare, og strategi for overvannshåndtering som 
legges til grunn for planarbeidet. Flomfare langs tilgrensende vassdrag er aktivt vurdert og utredet, 
samtidig som det er nedfelt i bestemmelsene at området ikke skal ha raskere avrenning fra området 
enn det som er dagens situasjon. Håndtering av overvann skal baseres på lokale løsninger og 
infiltrasjon. Planen anses som godt utredet og ivaretatt vurdert opp mot NVEs sjekkliste ved 
utarbeiding av arealplanen, jf. bestemmelser om overvann, samt hensynssone flomfare. Funn og 
konklusjoner fra utarbeidet overvannsnotat er gitt direkte føringer i plankart og bestemmelser. Det 
er innarbeidet flomsikringstiltak i planen. 
 
 

Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS, epost datert 4.06.2018 
1. Det må planlegges for renovasjon på lik linje med annen infrastruktur. 
2. Det anbefales at det benyttes nedgravde avfallsbeholdere og at disse legges i utkanten av 

boområder.  
3. Krav til snuhammer følger vedlagt. 
4. Det bes om at forslagsstiller tar kontakt når situasjonsplan er klar, slik at løsninger kan 

gjennomgås.  
 
Forslagsstillers kommentar: 
Det er i tråd med anbefaling fra HRA planlagt for renovasjon i en tidlig fase av reguleringen. Hver 
grend vil få hvert sitt fellesanlegg for renovasjon, nært tilknyttet samlevegen gjennom området. 
Renovasjonskonseptet, herunder plassering og dimensjonering er forelagt HRA for uttalelse. Vedlagt 
planforslaget følger bekreftelse fra HRA om at de kan stille seg bak de løsninger som er valgt. 
 
 

Bane Nor, brev datert 13.06.2018 
Merknader knyttet til endring av reguleringsplan for Rognekollen 
Det opplyses i merknaden fra Bane NOR om dissens mellom informasjon oppgitt i redegjørelse 
vedlagt varsel og bestemmelser i gjeldende reguleringsplan, og at dette derfor ikke kan behandles 
om en mindre endring av reguleringsplan.  
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Merknader knyttet til helhetlig reguleringsplan for Rognekollen Økogrend 
1. Ved nyetableringer / bruksendringer vil alltid tiltakshavere være ansvarlig for sikring mot 

ulovlig ferdsel i og ved spor.  
2. Endringer i mengde overvann og dreneringsmønstre fra byggeområder kan gi konsekvenser 

langt utenfor det som avgrenses av et planområde. Det er viktig at det er dokumentert at 
ikke fare for flom, ras og overvann som følge av utbyggingen medfører skade på eller på 
annen måte forulemper jernbanen og jernbaneanlegg.  

3. Bane NOR vil kreve at det gjøres en konkret vurdering av fare/er forbundet med 
planovergangen nord for planområdet i det videre planområdet. Det betyr at dette forholdet 
må inkluderes i en ROS analyse og risikoreduserende tiltak må påregnes. I ytterste 
konsekvens kreves det at det varslede planområdet utvides, slik at planovergangen medtas i 
planavgrensningen for sikre etablering av ny planfri kryssing.  

4. I tillegg til problematikk med overgangen kan ulovlig ferdsel i / over spor være 
sikkerhetsmessig utfordring uten eventuelle avbøtende tiltak. Vi krever derfor at dette også 
vurderes i ROS-analysen.  

5. Det vises til Bane NORs veileder med krav til planlegging og forventes at forslagsstillere setter 
seg inn i materialet når endring av reguleringsplan utarbeides. 

6. Det vises for øvrig til Jernbanelovens § 10 og forventer at 30 meters byggegrenser mot 
jernbanen legges til grunn i planarbeidet. Dette må fremgå av plankart og gjerne medtas som 
en egen bestemmelse.  

 
Forslagsstillers kommentar: 

1. Ferdsel i og ved spor er vurdert som en del av ROS-analysen, og for detaljer vises det til 
denne.  

2. Det er nedfelt i bestemmelsene av utbyggingen ikke skal medføre økt avrenning fra området 
sett opp mot slik avrenningen er fra området i dag. Gjennom dette sikres det at utbyggingen 
ikke medfører økt risiko og skade på jernbanen en det som følger av dagens situasjon. 
Merknaden anses derfor som godt ivaretatt.  

3. I vedlagt ROS-analyse er det gjennomført en konkret vurdering av dette forholdet i tråd med 
Bane NORs krav. Som det fremkommer av denne er vi ikke enig i at det er behov for en 
utvidelse av planområdet. 

4. Krav om flettverksgjerde langs grønnstrukturen som grenser til jernbanen er innarbeidet i 
bestemmelsene. Dette er en videreføring av bestemmelsene slik de også er utformet i 
gjeldene plan.  

5. Veilederen er kjent for forslagsstiller og føringer fra denne er lagt til grunn i planarbeidet.  
6. Forholdet anses som ivaretatt. 30 meters byggegrense er nedfelt i bestemmelsene og 

kartfestet i plankartet.  
 
 

Vidar Stenberg, epost datert 28.05.2018 
Det opplyses at Stenberg har innsigelse på endring av reguleringsplan som Stenseng vil komme 
tilbake til i løpet av få dager.  
 
Forslagsstillers kommentar: 
Nabo er varslet med rekommandert brev og gjennom annonse i Hadeland avis med frist for å komme 
med merknader satt lengre enn minimumsfristen. Nabo har av den grunn fått den tiden han har krav 
på til å komme med merknader. 
Det er ikke registret merknader knyttet til oppstart av reguleringsplan for Rognekollen Økogrend for 
øvrig.  
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Freddy Lyvad, epost datert 17.06.2018 
Merknaden fra Lyvad omhandlet kun forhold knytte til endring av gjeldene reguleringsplan for 
Rognekollen. Merknaden ble besvart av Stilla Utvikling i sammenheng med søknad om endring av 
reguleringsplan, og gjengis her på bakgrunn av at forholdene først omtalt som en del av endringen av 
gjeldene plan, men som nå skal inngå som en del av selve reguleringsplanen for Rognekollen:  
 

1. §2.1 Avsnitt parkering 
«Gjeldende bestemmelser foreslås opprettholdt.» 
Det advares mot å redusere antall parkeringsplasser i slike områder der en er avhengig av bil 
for de aller fleste gjøremål. Selv om en ønsker at området og utbyggingen skal framstå som 
spesielt miljøvennlig er det ikke sannsynlig at framtidige beboere og tilreisende vil ha behov 
for færre parkeringsplasser enn normalt er i Gran kommune. Undersøkelser viser dessuten at 
det ikke er et godt parkeringstilbud ved boligen som er spesielt trafikkdrivende. Det som i 
første rekke medfører økt trafikk, er et godt parkeringstilbud ved arbeidsplasser og andre 
servicetilbud.» 

2. §3.1 Generelt. 
«Det foreligger en avtale av 25.1.2017 om å avstå grunn samt opparbeidelse, drift og 
vedlikehold av veiene i området.  
Her heter det bl a «Drift og vedlikehold, når veien er ferdig opparbeidet, skal fordeles likt pr 
husstand med veirett til opparbeidet vei». Her refereres til kart som viser hele veisystemet. 
Det forutsettes derfor at g nr 155 b nr 71 ikke skal bidra med vedlikeholdsutgifter før veien 
forbi nevnte eiendom er ferdig opparbeidet. Likeledes må nevnte eiendom ha uavbrutt 
veiforbindelse uavhengig av ev t trinnvis utbygging.» 

3. Turveg. 
Det bemerkes at det for bestemmelsen § 4.2 Turveg ønskes lagt til følgende bestemmelser: 
«Turveien må løftes opp og krysse i plan med Vei 2. Veigrøftene må bygges med drensrør på 
begge sider der turveien krysser veien. 
Vei 2 må bygges på en slik at den naturlig kan videreføres ved evt senere opparbeidelse mot 
felt B1. Veien må avsluttes slik at den i en overgangsperiode kan benyttes som midlertidig 
adkomst til felt B2» 

4. §3.2 Veg 
Merknad til og forslag om ny tekst for reguleringsbestemmelsen §3.2 Veg 2a:  
«Veg 2a er felles adkomstvei for felt KB1, KB2 med videreføring til felt B1 og B2. Det skal 
være minimum 4m asfaltert bredde 
Asfaltert veibane gir vesentlig lavere vedlikeholdskostnader og bedre vannavrenning noe 
som er en fordel på vår og høst. Grus gir noe bedre infiltrasjon, men for en så smal vei vil 
dette være marginalt og ha liten praktisk betydning. Grusveier gir også støvplager i tørre 
perioder.  
Veier med bredde på bare 3.5 m vil gi kompliserte møteforhold, spesielt på vinterstid. Det er 
heller ikke avsatt plass til snøopplag på denne smale veien.» 
 

 
Forslagsstillers kommentar:  

1. §2.1 Avsnitt parkering. Det søkes om å endre parkeringsnorm til å ha tilsvarende krav som i 
ny Kommuneplanens arealdel for Gran kommune som har vært ute på høring. Endringen er 
derfor ikke spesiell eller utover det som er normalt i Gran kommune, men i tråd med som er 
normalt i Gran kommune. 

2. §3.1 Generelt. Avtale om drift- og vedlikeholdskostnader som det vises til er en privatrettslig 
avtale. Merknaden peker på et evt. behov for en tydeligere presisering i privatrettslig avtale. 
Det er naturlig at dette utarbeides videre som en del av privatrettslig avtale i samarbeid 
mellom de aktuelle partene, men at det ikke legges inn i reguleringsplanen. 
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3. Turveg. Søknaden om endring av reguleringsplan omfatter ikke bestemmelsen § 4.2 Turveg. 
Det ønskes ikke å utvide søknaden til å inneholde endring av denne bestemmelsen. Forslag til 
bestemmelse for Veg 2 mot felt B1 og felt B2 behandles under merknad til § 3.2 Veg da de 
naturlig hører inn under her. 

4. §3.2 Veg. 
Videreføring: 
Felt B1 og felt B2 har Veg 2 som adkomstveg. Veg 2 og Veg 2a er sammenhengende i 
plankartet. Det anses av den grunn ikke som nødvendig å legge til presisering om 
videreføring til felt B1 og B2. 

 
Krav til asfaltering: 
Veg 2a er en privat veg. Bestemmelsen for Veg 2a endres for å kunne åpne for muligheten til 
å vurdere og velge annen overflate enn asfalt, men utelukker ikke asfaltering. I et 
miljøperspektiv er miljøriktig materialbruk og gode løsninger for overvann viktige faktorer 
som bør gis betydning i en vurdering. 
Den aktuelle veien betjener et lavt antall boliger og evt. problem med støv i tørre perioder 
ved valg av annen overflate enn asfalt anses av den grunn til å være lite. 

 
Kjørebanebredde: 
Vegbredden er satt med utgangspunkt / forankring i Statens vegvesens håndbok «N100 Veg- 
og gateutforming» og i SINTEF byggforsks anbefalinger i blad 312.015 «Planlegging av 
småhusområder. Veier og parkering». Statens vegvesen omtaler adkomstveger (A1) i 
boligområder med fartsgrense 30km/t og anbefaler for slike veger med inntil 50 boenheter i 
blindveg eller 80 boenheter i sløyfe, vegbredde på 3,5 m. I SINTEF byggforsks anbefalinger i 
blad 312.015 under 2 Utforming av adkomstvei trekkes utforming av veien frem som det 
kraftigste virkemidlet for å redusere hastigheten på biltrafikken. Enfelts veg med toveis 
trafikk beskrives som det mest effektive tiltaket for å dempe farten til biler på en adkomstvei. 
Det vises også til i SINTEFS tekst at bredere adkomstvei innbyr til kantparkering, som igjen 
reduserer trafikksikkerheten vesentlig da det gir dårlig oversikt og oftere fører til konflikter i 
brøytesesongen. En endring av kjørebanebredden til 3,5 meter er av den grunn godt 
forankret og grunngitt. 

 
Snøopplag: 
I tillegg til kjørebredden på 3,5 m kommer grøfter som vist i plankart. I SINTEF byggforsks 
anbefalinger i blad 312.015 «Planlegging av småhusområder. Veier og parkering», angis det 
at bør grøfter utformes slik at de gir plass til snølagring. Anslagsvis blir det vist til at det 
kreves 2/3 av brøytet bredde til snølagring. Plass til snølagring er ivaretatt gjennom avsatt 
område til grøfter i arealet f_AVG i plankartet. 

 
 

8 VURDERING AV INNKOMNE MERKNADER VED OFFENTLIG ETTERSYN 
 

Fylkesmannen i Innlandet, brev datert 26.02.2019 
1. Planforslaget sikrer i tilstrekkelig grad de interesser fylkesmannen har et ansvar for.  

2. Planen har ambisjoner utover det som er vanlig både for miljø, men også det sosiale 

aspektet. Fylkesmannen stiller likevel spørsmål ved om det er tilstrekkelige bestemmelser for 

å sikre at området bygges ut som en økogrend i tråd med intensjonene i planbeskrivelsen. 

3. Det er positivt at det er høye ambisjoner for miljøvennlige løsninger og bruk av tre. Vi viser til 

Veileder for bruk av tre – By- og tettstedutvikling. Her er det gitt eksempler på konkrete 

forslag til bestemmelser for bruk av tre. 
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Forslagsstillers kommentar: 
1. Det er positivt at Fylkesmannen vurderer at planarbeidet ivaretar de interesser 

Fylkesmannen har ansvar for. 
2. Forslagsstiller er ikke enig i vurderingen fra Fylkesmannen, og det er ikke ønskelig eller 

nødvendig å gjøre endringer i planen for å imøtekomme dette.  Filago Gran AS er grunneier 
på hele utbyggingsområdet, og selskapet har som forretningsformål å utvikle og bygge 
økosamfunn.  Plankartet sikrer i seg selv at viktige elementer ved dette sikres, f.eks i form av 
felles parkering, uteareal, turveger, overvannshåndtering og bilfrie adkomstveger uavhengig 
av utbyggingsaktør.  

3. Merknaden tas til etterretning. Det er ikke ønskelig å gjøre endringer i bestemmelsene for å 
sikre bruken av tre ytterligere.  

 
 

Oppland Fylkeskommune, brev datert 04.02.2019 
1. Det er en målsetning med planen å legge til rette for sosialt felleskap og levende naboskap 

med en blandet befolkning. Ulike boliger skal gi plass til forskjellige familiesituasjoner og 

livsfaser. 50 % av boenhetene i hver grend skal være tilgjengelige. Det er i tillegg stilt krav til 

tilgjengelige parkeringsplasser og felles uteoppholdsarealer. Vi er positive til denne 

målsetningen som legger seg opp til Connected Living-strategiens om er vedtatt for 

Gjøvikregionen.Det er lagt opp til en forholdsvis tett bebyggelse med vekt på gode 

fellesløsninger og fellesområder. I den forbindelse anbefaler vi at det i bestemmelsene § 2.7 

Uteoppholdsareal, felles - om lekeareal, hadde vært stilt krav til sittemuligheter (benk og 

bord). 

 
Forslagsstillers kommentar: 

1. Det er positivt Oppland Fylkeskommune kan stille seg bak de premissene planen legger til 
grunn. 

2. Merknaden tas til etterretning og bestemmelsen er justert. 
 
 

Statens vegvesen, brev datert 09.01.2019 
1. Det bør vurderes om internvegene skal reguleres til gang- og sykkelveg som gjøres kjørbare 

for utrykningskjøretøy etc. for å signalisere at disse primært skal være bilfrie arealer. 

2. Planen inneholder krav til etablering av gang- og sykkelveg (SGS 1-4) og fortau (SF1) langs 

adkomstvegen SKV9. I rekkefølgebestemmelsene heter det at disse skal bygges ut 
fortløpende slik at de enkelte grendene til enhver tid har tilfredsstillende adkomstløsning. 
Det kan være et skjønnsspørsmål hva som anses som «tilfredsstillende». For å gjøre 
bestemmelsen mer entydig og forpliktende anbefaler vi at det settes rekkefølgekrav om 
trinnvis utbygging av både boliger og infrastruktur fra nord og sørover, og at hver etappe av 
GS-vegen knyttes til igangsettingstillatelse eller brukstillatelse for den tilhørende 
boliggrenda. 

3. Det er positivt at det i bestemmelsene er satt krav til sammenhengende gangforbindelse 

gjennom planområdet ned til jernbaneundergangen, da dette er en viktig snarveg til Jaren 
sentrum. Slik vi oppfatter det vil denne gangforbindelsen gå i traseen for SKV9 og erstattes 
av framtidig fortau/gang- og sykkelveg. Vi anbefaler at det i bestemmelsene presiseres at 
gangforbindelsen skal være tilgjengelig inntil gang- og sykkelveg er etablert langs SKV9, og 
at dette skal være en helårlig forbindelse med krav til brøyting på vinteren. 

4. I bestemmelsene settes det krav til 2 oppstillingsplasser for sykkel pr 100 m2 BRA for 

barnehage. Vi anbefaler at sykkelparkering ved barnehagen dimensjoneres og utformes slik 
at foreldre også kan sette igjen sykkeltraller, helst på et trygt sted under tak. 
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Forslagsstillers kommentar: 
1. Det ble gjort en vurdering av dette ved utarbeidelse av planen, og forslagstiller kom frem til 

at den beste løsningen var å regulere dette til kjøreveg, men samtidig stille begrensninger til 
denne. Det vil være behov for sporadisk kjøring i form av flytting, vedlikehold, evt. 
uttrykning, osv., Merknaden er derfor ikke tatt til følge og planforslaget opprettholdes slik 
det er.  

2. Det er av flere årsaker ikke ønskelig å innarbeide rekkefølgekrav om en bestemt 
utbyggingsrekkefølge av planområdet. Dette har heller ikke vært et krav fra Gran kommune 
og vurderes å ligge utenfor det vegvesenet kan gi sterke føringer for.  Det er i imidlertid 
gjennomført en presisering i bestemmelse 7, for å fjerne den tvilen i ordlyden som kunne 
knytte seg til bruk av ordet «tilfredsstillende» adkomstløsning.  
Tidligere «tilfredsstillende» foreslås erstattet med «fullverdig, sikret».  

3. Det har ikke vært intensjonen å sikre noe annet enn at denne gang- og sykkelvegen skal være 
tilgjengelig på helårs basis. Der foreslås derfor å tillegge dette ordet i rekkefølgekravet, slik at 
ny setning blir: «Det skal til enhver tid være sammenhengende helårs gang forbindelse 

gjennom planområdet ned til jernbaneundergangen i form av en gruset trasé.» 
4. Eier av barnehagetomten (BOP1) er ikke en aktiv part i reguleringsplanen, og det er ikke 

intensjonen å hverken frata eller tillegge dette utbyggingsmuligheter sett opp mot gjeldende 
plan for Rognekollen. Forslaget er ikke tatt til følge. 
 

 

NVE, brev datert 21.01.2019 
NVEs innspill er av generell karakter og inneholder kun henvisninger til veiledningsmateriale på NVEs 
hjemmesider.  
 
Forslagsstillers kommentar: 
Hensynet til tema som faller innenfor NVEs fagområde vurderes som godt ivaretatt gjennom det 
utredningsarbeidet og tilhørende ROS-analyse som er utarbeidet. Gran kommune stilte seg bak 
vurderingene i forkant av offentlige ettersyn. Det har ikke kommet nye momenter inn i saken som 
skulle tilsi at disse vurderingene må vurderes på nytt.  
 
 

Bane NOR, brev datert 31.01.2019 
1. I reguleringsbestemmelsene 1.9 Overvann, er det sagt at utbyggingen ikke skal medføre økt 

flomføring i bekken. Bane NOR er likevel bekymret for at flomsikringsvoll beregnet for 
boligområdet kan medføre større vannmengder i Sørgefossbekken inn mot vår stikkledning. 

2. Byggegrense mot jernbanen er vist på plankartet, men ikke målsatt og ikke omtalt i 

bestemmelsene. I ROS-analysen står det at byggegrensen mot jernbanen skal være 30 meter, 
slik Bane NOR krever. Dette må inntas i reguleringsbestemmelse 1.4 sammen med de andre 
byggegrensene. 

3. ROS-analysen har i hendelse 4 har vurdert Transport- og sikkerhet i forhold til jernbane. 

Sikkerhetsgjerde er inntatt i rekkefølgefølgekrav 7.2 b). Beskrivelsen er for dårlig. Bør endres 
til: «Flettverksgjerde på minst 1,8 meter skal settes opp mot jernbanen i hele planens lengde. 
Nøyaktig plassering avklares i samarbeid med Bane NOR.» 

4. Bane NOR er bekymret for at barn kan bli fristet til å benytte planovergangen ved 

Sørgefossbekken, i forbindelse med lek og fritid. Vi ser for oss at vinterstid kan barn ake/stå 
på ski nedover mot Sørgefossbekken og jernbanen, og kan bli fristet til å krysse jernbanen på 
planovergangen km. 73,61. 
For å hindre barn i å komme ned til jernbanesporet her, ber vi om at gjerdet også føres noen 
meter oppover ved bekken. Bør inntas som en ekstra setning i rekkefølgekrav 7.2 b). 
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Forslagsstillers kommentar: 
Det vises generelt til møtereferatet fra møtet i Gran kommune 20.02.2019 

1. Det vises til avklaringsmøte med Bane NOR den 20. februar 2019.  Kjell Petter Ellingsbø fra 
Cowi orienterte om deres beregninger og vurdering av flomsituasjon i Sørgefossbekken. 
Temaet overvann ble løst i møtet uten endrete bestemmelser. 

2. Merknaden er ivaretatt og tatt til følge. Bestemmelsen er endret i tråd med Bane NORs 
ønske.  

3. Det er utarbeidet forslag til ny bestemmelse på dette punktet som er gjengitt i referatet. 
Ordlyden ble godkjent av Bane NOR pr epost pr 25.02.2019 og er i tillegg presisert på punktet 
om gjerdets lengde etter ønske fra Gran kommune. 

4. Det vises generelt til tidligere vurderinger av risikoen knyttet til planovergangen. I Møtet 
med Gran kommune og Bane NOR ble det enighet om at reguleringsbestemmelsene utvides 
til også å inneholde krav til utbedring av grinden og kontinuerlig forlengelse av 
flettverksgjerdet 40 meter forbi planovergangen. Dettet anses som tilstrekkelig tiltak og 
ordlyden er godkjent av Bane NOR.  
 

 

Freddy Lyvad, brev datert 28.01.2019 
1. Det foreslås at vei f_SKV4/Grend 1 videreføres østover med samme standard og med 

senterlinje omtrent i dagens vei slik det ble foreslått og tegnet ut av «Feste Kapp AS» 

0.12.2010. Dette ble senere bekreftet i avtale om avståelse av grunn for min eiendom med 

«Ravnkollen økosamfunn» 25.1.2017.  

 
2. En slik utvidelse vil medføre at også tomtene 155/70,155/71, 15572, 155/74/ og 155/60 og 

felleslekeområde f_BUT 12 blir tilknyttet en god framtidsrettet adkomst. 

 
3. Dersom f_SKV 4 videreføres som foreslått ovenfor, kan tomtene 155/70 -71-72 osv ha 

adkomst fra Grend 1. 

 
4. I planforslaget har ikke f-BUT 12 fått adkomst via en vei som standardmessig og 

veirettsmessig er på linje med de andre veiene i området. 

 
5. §2.2 Bestemmelsen endres til: «konsentrert småhusbebyggelse med BYA 30 - 35%». Det 

finnes, etter min mening, ingen logisk eller planpolitisk grunn til at denne eiendommen bør 
ha lavere utnyttelse enn de øvrige eiendommene i planområdet. 
 

6. §2.2. Bestemmelsen endres til «Innenfor BFS 1 skal bebyggelsen utformes med pulttak eller 
saltak.» Jfr §2.3. «Innenfor BFS 2 skal bebyggelsen ha saltak med takvinkel mellom 22-45 
grader». 
 

7. §2.7: BFS 1 gis tilknytting til uteoppholdsareal f_ BUT12, jfr. §1.1. 
 

8. §3.4: Denne endres slik at BFS 1 gis adgang til f_SVG 18 og f_SVG 26. 
 

9. §7.1 pkt e: Dette er en uklar bestemmelse det er vanskelig å se rekkevidden av. Ber om 
nærmere redegjørelse før endelig vedtak. For øvrig vil jeg presisere at eiendommen 155/71 
har tinglyst veirett via hovedbølet Granlund. 
 

10. Lyvad peker på at det er en uoverensstemmelse mellom Grunnboka og 
Skylddelingsforretning for eiendommen 155/70 og viser til skylddelingspapirene fra 1965. 
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Forslagsstillers kommentar: 
1. Eiendommene innenfor BFS1 er ikke en del av utbyggingen som har initiert 

reguleringsplanen.  Det er motstridende ønsker mellom grunneiere langs vegen for hvordan 
vegføringene innenfor BFS1 skal gå. Eier av 155/70 ønsker ikke veg over sin eiendom, og en 
slik vegløsning vil derfor ikke være realistisk å få til. Av den grunn er den løsningen som 
fremkom av plankartet ved offentlig ettersyn valgt. Det er ikke noe i veien for at eiere av 
tomter innenfor BFS1 selv på et senere tidspunkt kan søke om en planendring, dersom dette 
vurderes som aktuelt. 

2. Samme vurdering som over. Det er ikke vurdert som en oppgave i reguleringen å gi BFS1 
tilgang til denne lekeplassen så lenge de ikke er en del av utbyggingen og har sine egne 
utearealer.  

3. Samme vurdering som over. Merknaden tas derfor ikke til følge. 
4. Dette skyldes de samme forhold som nevnt over, at BFS1 ikke er part i planarbeidet. 

Merknaden tas derfor ikke til følge.  
5. Samme vurdering som over. Merknaden tas derfor ikke til følge. 
6. Samme vurdering som over. Merknaden tas derfor ikke til følge. 
7. Dette skyldes de samme forhold som nevnt tidligere, at BFS1 ikke er en aktiv part i 

planarbeidet. Merknaden tas derfor ikke til følge.  
8. Det kan ikke sees hvilke fordeler en slik tilførelse vil medføre. Tatt i betraktning at BFS1 ikke 

er en del av utbyggingsprosjektet er det ikke ønskelig å gi dette området spesielle rettigheter 
til felles områder for øvrig. Defineringen av hvilke områder som skal være felles handler i 
første rekke om eierskap i forbindelse med eierskap til areal og vedlikeholdsansvar. 

9. Vi kan ikke se hva som er uklart med denne bestemmelsen, men har i samråd med 
kommunen endret ordlyden fra: Før rammetillatelse eller igangsettingstillatelse for tiltak 

innenfor BFS1 skal vendehammer for f_SKV11 eller gjennomkjøring til f_SKV1 sikres ved 

avtale. 
til: Før rammetillatelse eller igangsettingstillatelse for nye boenheter innenfor BFS1 skal 

vendehammer for f_SKV11 eller gjennomkjøring til f_SKV1 sikres ved avtale. 
10. Det ble gjennomført egen oppmåling av dette arealet høsten 2018, og det må legges til grunn 

at denne oppmålingen er gjort tilfredsstillende. Det bes om at kommunen kommenterer 
dette nærmere i sitt saksfremlegg ved sluttbehandling. Fra forslagsstillers side er det ingen 
grunn til å betvile de kartdata som er gjort oss tilgjengelige, og som kommunen ønsker at vi 
legger til grunn for planarbeidet.  
 

 

Halvor Arnkværn Jacobsen, brev datert 18.02.2019 
Det noteres at det i punkt 3.1 beskrives at, a_SKV12 skal være adkomstvei for skogdrift for min 
eiendom 155/23.  
 
Det påpekes fra min side, at det også skal beskrives at denne vegen (SKV12), også skal gjelde 
som adkomstvei for fremtidig næring-/boligbebyggelse til min eiendom 155/23, da det er 
ønskelig å omregulere denne eiendom fra LNF til bebyggelse. 
 
Forslagsstillers kommentar: 
Ved ønske om omregulering av det nevnte arealet, er det naturlig at dette spilles inn som forslag ved 
neste revidering av kommuneplanens arealdel. Denne plansaken kan ikke forskuttere et slikt utfall. 
Dersom arealet på et senere tidspunkt blir avsatt til enten nærings eller boligformål, vil en 
påfølgende reguleringsplan avklare og sikre adkomstveg. Merknaden tas derfor ikke til følge.  
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Torleif Kildal, udatert brev 
Vurder om planbestemmelse 3.1 bør inneholde noe tekst om at kjøreveg skal ha tillegg for 
breddeutvidelse i svinger ihht. det som er regulert og vist i tekniske planer. I en sving langs o_SKV9 er 
det f.eks. prosjektert breddeutvidelse 1,2 meter på hvert kjørefelt, som gir en total vegbredde på 
8,4m i den skarpe svingen. At denne breddeutvidelsen etterleves av utbygger/entreprenør er 
vesentlig for fremkommelighet for store kjøretøyer, og de som eventuelt møter dem på glatt 
vinterveg i stigning på 10% i skarp sving. 
Den tekniske planen ser bra ut. 
Forslagsstillers kommentar: 
På den ene siden har vi forståelse for ønsket om en slik presisering, samtidig mener vi på den andre 
siden at en slik presisering vil være unødvendig. Det er plankartet og de tekniske veg-tegningene som 
skal legges til grunn ved bygging av vegen. Dersom vegen ikke blir bygget i henhold til dette, vil den 
ikke bli godkjent. Det er derfor vurdert at det ikke er nødvendig å tillegge bestemmelse 3.1. dette 
forholdet.  
 
 

9 FORSLAGSSTILLERS EGNE VURDERINGER 
Det er noen grep som, på et arkitektur- og planfaglig nivå skiller Rognekollen Økogrend fra et 
konvensjonelt boligprosjekt og gjør den til en økogrend. Generelt handler hovedgrepet i planen om å 
prioritere gode fellesarealer til beboerne for å skape en infrastruktur som gir arenaer for naboskap. 
Planideen skal legge rammene for et bærekraftig bomiljø med fokus på felleskap og miljøvennlig bo- 
og livsstil. Vi mener planen i sin intensjon går lenger enn gjeldene planverk og kan bli et eksempel til 
etterfølgelse når det gjelder type bebyggelse, vektlegging av fellesløsninger og miljøambisjon.  
Vi mener også planforslaget er konstruert på en slik måte at den gjør utbyggingen forutsigbar, og lett 
leselig for alle parter. Det er valgt å presentere en gjennomarbeidet plan der viktige premisser for at 
intensjonene skal bli virkelige, følges opp juridisk i plankart og bestemmelser.  
Vi ser frem til den viderebehandlingen og gleder oss til å vise hva Rognekollen Økogrend kan bli, og 
tilføye boligmarkedet på Gran og Hadeland av positive kvaliteter.  
 
 

10 PLANMATERIALET BESTÅR AV 
Plankart, datert 13.11.2018, justert etter offentlig ettersyn: 27.02.2019 
Reguleringsbestemmelser, datert 13.11.2018, justert etter offentlig ettersyn: 27.02.2019 
Planbeskrivelsen (dette dokumentet), datert 13.11.2018, justert etter offentlig ettersyn: 27.02.2019 
ROS analyse, datert 13.11.2018 
 
Vedlegg 1, Rognekollen Økogrend, merknader ved varsel om oppstart 
Vedlegg 2, Bekreftelser fra HRA og Lunner- Gran Brann og redning 
Vedlegg 3, Rognekollen Økogrend, Illustrasjonsplan, Stilla utvikling, datert 02.11.2018 
Vedlegg 4, Rognekollen Økogrend, Situasjonssnitt Snitt A1 og B1, Stilla utvikling, datert 02.11.2018 
Vedlegg 5, Illustrasjonsplan Uteoppholdsarealer, datert 02.11.201 
Vedlegg 6, Rognkollen Økogrend, samlet alle illustrasjoner 
Vedlegg 7, Rognekollen Økogrend, Veg, tekniske tegninger, Cowi, datert 12.11.2018 
Vedlegg 8, Rognekollen Økogrend, Overvannsnotat IV, Cowi, datert november 2018  
Vedlegg 9, Oversiktstegning, VA, overvann, infiltrasjon og 200 års flom, Cowi, datert 12.11.2018 
Vedlegg 10, Rognekollen Økogrend, VA Tilknytning fjernvarme, Cowi, datert 09.11.2018 
Vedlegg 11, Rognekollen Økogrend, Støyrapport, Feste NordØst datert, 30.10.2018 
Vedlegg 12, Rognekollen Økogrend, merknader ved offentlig ettersyn 


