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INNLEDNING 

BAKGRUNN 

Plan og Prosjekt Arkitekter AS på vegne av Rik Arkitektur AS er engasjert av Gran kommune 
for å gjennomføre en reguleringsplanprosess og utarbeide en ny reguleringsplan for området 
rundt tidligere Solvang skole like nord for Brandbu. 
 
Reguleringsplanarbeidet er startet opp med bakgrunn i at Gran kommunestyre i sitt møte 
20.09.17 fattet vedtak om å selge eiendommen Solvang. 
 
 

HENSIKT MED 

PLANARBEIDET 

Hensikten med planarbeidet er å 
legge til rette for at eksisterende 
bebyggelse kan rives.  
 
I utgangspunktet er det planlagt at 
dagens skole skal erstattes av ny 
bebyggelse. Området er tenkt utbygd 
med småhusbebyggelse i form av 
eneboliger eller rekkehus.  
 
Landbruksarealene som ligger 
innenfor planområder planlegges 
regulert til landbruk. 
 
Etter høring av forslag til 
planprogram ble det bemerket at et alternativ II må utredes. Alternativ II innebærer en 
omdisponering og opparbeidelse av området til landbruksformål. 
 

PLANPROGRAM OG KONSEKVENSUTREDNING 

For alle planer som kan ha vesentlige virkninger for miljø, naturressurser, kulturminner eller 
samfunn, skal det utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet. Planprogrammet 
skal gjøre rede for formålet med planen, planprosessen, medvirkning, alternativer og behov 
for utredninger. Planprogrammet sendes på høring i minimum 6 uker, samtidig som oppstart 
av planarbeidet varsles.  
 
I gjeldende kommuneplan for Gran kommune, vedtatt 26. mai 2011, er planområdet avsatt til 
offentlig eller privat tjenesteyting. I følge Forskrift om konsekvensutredninger, vedlegg I, skal 
nye bolig- og fritidsboligområder som ikke er i samsvar med overordnet plan alltid ha 
planprogram eller melding og konsekvensutredning. 
  

Figur 1: Detalj fra Solvang skole. Byggets alder er ikke kjent, men 
det ble etabler framhaldsskole her i 1950. 
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Figur 3: Gjeldende reguleringsplan 

PLANOMRÅDET 

LOKALISERING OG AREALBRUK 

Lokalisering 
Området ligger omtrent 1,5 km nord for Brandbu sentrum i Gran kommune. Området ligger 
øst for fylkesvei 44, Eggelinna. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gjeldende regulering 
Planområdet omfattes av reguleringsplan Solvang skole. Planen er vedtatt 30.10.03. 
Området er regulert til offentlige formål (Solvang skole).  

Figur 2: Oversiktskart 
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Figur 4: Solvang skole 

 
Arealbruk i dag 
Planområdet omfatter Solvang skole. 
Skolen ble lagt ned for et par år 
siden. De ca. 160 elevene ble da 
overflyttet til en annen skole. 
Kommunen ser ikke at bygningen er 
egnet til annen bruk.  
 
Området rundt skolen preges av 
asfaltflater, med unntak av et 
lekeområde som er opparbeidet med 
lekestativer og som ball-løkke. Disse 
arealene ligger sør i området. 
 
I tillegg ligger det noe jordbruksareal 

rundt skolen. Dette tilhører 
tilliggende gårder, og er i drift. 

      
 
Trafikkforhold 
Atkomst til området er fra veien 
Eggelinna og ned langs 
Dæhlengutua. Det er fortau 
langs veien fra skolen og opp til 
veien Eggelinna. Langs 
Eggelinna er det fortau helt ned 
til Brandbu sentrum. 
 
Området er ikke utsatt for støy 
og støv fra biltrafikk. Det er 
noe trafikk med 
landbruksmaskiner til og fra de 
tilliggende jordene. 
 
Dagens avkjørsel fra Eggelinna 
til Solvang skole er ikke optimal. Det er dårlige siktforhold i krysset på grunn av høybrekk på 
fylkesvegen, rekkverk og hekk/gjerde til boligeiendom. I tillegg er kryssområdet utflytende 
pga. nærhet til privat avkjørsel til eiendommen 66/6. Det mangler også fysisk avgrensing til 
gang- og sykkelvei og fortau mot kjøreareal. 
 
I gjeldende reguleringsplan er det regulert inn ny atkomst fra sør. Denne er ikke opparbeidet. 

Figur 5: Nedkjøring fra Eggelina 
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Figur 7: Området preges av dyrka mark og gårdsbebyggelse 

 
Figur 6: Bilde tatt ca. 100 meter før krysset. Krysset er ikke synlig på grunn av høybrekk. Kilde: Via Photo 2018 

Det er registrert to trafikkulykker av nyere dato langs Eggelinna. Den ene er en bilulykke noe 
nord for krysset Eggelina/Dæhlenggutua, mens det i 2011 var en bilulykke i det aktuelle 
krysset. Begge ulykkene medførte lettere personskade. 
 
Området betjenes med buss langs Eggelinna. Bussen har et par avganger om morgenen og 2-3 
på ettermiddagen på hverdager. 
 
 
Stedets karakter 
Området ligger på et platå på ca. kote 
+215, noe over Brandbu sentrum. 
Området ligger åpent til innimellom 
landbruksarealer og har både utsikt 
og gode solforhold. 
 
Området er forholdsvis flatt, med 
unntak av veien opp mot Eggelinna. 
Planområdet omkranses av 
landbrukseiendommer, som er i aktiv 
bruk. Omliggende bebyggelse preges 
også av dette, og består i hovedsak 
av store våningshus, låver og annen 
bebyggelse knyttet til jordbruksdrift. 
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Figur 9: Elva Eggelva renner øst for planområdet 

Figur 8: Utklipp fra Skrednett.no 

Grunnforhold, skred og ras 
Elva Eggelva går øst for planområdet og det 
er flomsoner rundt elva og inn på 
planområdet. Her er det beregnet en 
vannstandstigning på opp mot 5 meter øst for 
planområdet. 
 
Det er ikke registrert skredhendelser på 
skrednett.no, men det er en del avrenning fra 
jordbruksareal i nord (gnr. 67, bnr. 1). 
   
 
Forurenset grunn 
Det foreligger ingen dokumentasjon på 
forurenset grunn i området. 
 
 

Natur 
Planområdet ligger inne i et 
jordbruksområde, med dyrka mark på tre sider. I øst renner elva Eggeelva, med 
kantvegetasjon av ulik bredde. 
 
Etter et søk i Naturbasen til 
Miljødirektoratet og 
Artsdatabankens artskart, samt 
i kommunens databaser, finner 
vi at tiltaket berører hverken 
utvalgte naturtyper, prioriterte 
arter eller inngrepsfrie 
områder.  
 
Det er heller ikke rødlista arter 
innenfor planområdet, men 
flere rødlistearter, blant annet 
gulspurv, er registrert i 
områdene rundt. 
 

Registrerte svartlistearter 
ligger i god avstand fra 
planområdet. 
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Figur 10: Utklipp fra Askeladden. 

 
 Kulturminner 
I følge databasen Askeladden er 
det ikke registrert funn innenfor 
selve planområdet.  
 
Det er registrert en kokegrop-
lokalitet like nord for området, 
ved dagens avkjøring fra 
Eggelinna.  
I følge databasen ligger denne 
kokegropen i dagens gang- og 
sykkelvei. 
 
Det ble i 2003 utført arkeologisk 
registering av planområdet for  
Solvang skole. Gjeldende 
reguleringsbestemmelser forutsetter at det skal foretas arkeologiske granskninger av de 
berørte automatiske fredete kulturminner i form av kokegroper, ildsteder og stolpehull, før 
igangsettingstillatelse for regulert atkomstvei. 
 
Bygningene i gårdstunet til gnr. 66, bnr. 6 er alle bygget før 1850. To av bygningen er i 
SEFRAK registret med vernekategori 2, mens tredje bygning er i vernekategori 3. Enebolig 
på motsatt side av Eggeelva er også bygget før 1850. Disse bygningene ligger ikke innenfor 
planområdet, men på naboeiendommene. 

        
Teknisk infrastruktur 
Tidligere Solvang skole er koblet til offentlig vann og avløp. Det er en 100 mm vannledning 
hit. Vann- og avløpsledninger innenfor området antas å ha tilstrekkelig kapasitet. Det tillates 
ikke økt påslipp verken på overvannsledninger eller til Eggeelva, slik at det må påregnes 
fordrøyning. 
  
Brannvannskrav må oppfylles etter dagens lovverk. Brannvannsdekning må utredes, da dette 
sannsynligvis ikke er tilfredsstillende i dag. 
 
Planområdet ligger utenfor konsesjonsområde for fjernvarme. 
 
Friluftsliv og rekreasjon 
Dæhlengutua er en gammel gjennomfartsvei og brukes som turvei og er del av en runde. Bru 
over Eggelva, øst for planområdet, er i dårlig stand.        
 
Barn og unges interesser 
Det er opparbeidet lekeplass i forbindelse med skolebygningen. Denne inneholder både 
lekestativer, og ball-løkke. Barna har blitt overflyttet til en annen skole, og området brukes nå 
i liten grad. 
 
Det er opparbeidet gang- og sykkelveier eller fortau fra planområdet til skoler, idrettsanlegg 
og Brandbu sentrum. 
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Figur 11: Lekearealer rundt den nedlagte skolen 

 

PLANLAGTE TILTAK 

Det skal utarbeides en detaljert reguleringsplan for området. Hensikten med planarbeidet er å 
legge til rette for boligformål. Eksisterende bebyggelse planlegges fjernet, og området 
planlegges utbygd med småhusbebyggelse. Landbruksareal som er i drift i dag er tenkt 
regulert til jordbruksformål. 
 
Som et alternativ til boligbygging utredes et alternativ II, som innebærer at alt areal 
tilbakeføres til landbruksdrift. 

AVGRENSING AV PLANOMRÅDET 

Da oppstart av planarbeidet ble varslet, omfattet planavgrensningen hele gjeldende 
reguleringsplan for Solvang, inkludert noe veiareal for å få en tilfredsstillende kryssløsning 
nord for dagens eksisterende kryss ved FV 44. I løpet av prosessen, og etter dialog med 
kommunens planavdeling og kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune, er 
planområdet redusert. Det er konkludert med at det ikke er nødvendig å regulere 
landbruksområder hvor eksisterende bruk opprettholdes.  
 
Foreslått planavgrensning omfatter dermed skoletomt med eksisterende vei mellom skolen og 
fylkesvei 44. I tillegg er noe tilliggende areal tatt med, for å muliggjøre en bedre kryssløsning 
for innkjøring på FV 44 og areal for busslommer. 
 
Resten av gjeldende reguleringsplan for Solvang skole vil derfor bli opphevet. 
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Figur 12: Planavgrensning Solvang 

EIENDOMMER SOM OMFATTES AV DETALJREGULERINGEN 

Planområdet omfatter følgende eiendommer og hjemmelshavere:  
67/17 – Gran kommune 
66/47 - Gran kommune 
68/48 – Kristian Dæhlen 
67/1 – Lars Christian Stenersen 
68/1 – Hans Skari 
66/6 – Kristian Dæhlen 
Del av 66/40 og 66/54 (kommunalt veiareal i Eggelinna). 
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NASJONALE, REGIONALE OG KOMMUNALE 

RETNINGSLINJER 

NASJONALE MÅL OG RETNINGSLINJER 

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

- Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (Miljøverndepartementets T 
-1442). Angir krav til hvordan støyforhold skal behandles i ulike arealplaner. 

- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, fastsatt 
26.09.2014. Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og 
transport-planleggingen og bidra til mer effektive planprosesser. Retningslinjene skal 
bidra til et godt og produktivt samspill mellom kommuner, stat og utbyggere for å 
sikre god steds- og byutvikling. 

- Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning, fastsatt 
28.09.18. Kommunene, herunder fylkeskommunene, skal gjennom planlegging og 
øvrig myndighets- og virksomhetsutøvelse stimulere og bidra til reduksjon av 
klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig energiomlegging. 

- Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging. Retningslinjene skal styrke barn 
og unges interesser i planleggingen. Retningslinjene stiller krav til både den 
kommunale planleggingsprosessen og til fysisk utforming.  

- Planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag, retningslinje 1-2007 NVE 

FORHOLDET TIL ANNET LOVVERK 

Plan - og bygningsloven 
Det blir utarbeidet reguleringsplan i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser blant 
annet basert på utarbeidet planprogram og høringen av dette. Forholdet til jord- og 
skogbrukslovgivningen blir avklart gjennom behandlingen etter plan- og bygningsloven. 
 
Forurensningsloven 
Loven har til formål å verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere eksisterende 
forurensning, å redusere mengden av avfall og å fremme en bedre behandling av avfall. 
Loven skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensninger og avfall ikke fører til 
helseskade, går ut over trivselen eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse. 
 
Naturmangfoldsloven 
Loven gir regler om bærekraftig bruk og vern av naturen. Tiltaket berører ikke direkte 
områder som er vernet etter naturmangfoldloven eller områder som er foreslått vernet med 
hjemmel i naturmangfoldloven. 
 
Kulturminneloven 
Konsekvensutredningen tar utgangspunkt i kulturminnelovens definisjon av kulturminner og 
kulturmiljøer. Konsekvensutredningen forutsetter å avklare eventuelle konflikter med 
kulturminner og kulturmiljøer. Dersom tiltaket kommer i konflikt med automatisk fredede 
kulturminner, må kulturminnemyndighetene ta stilling til eventuell dispensasjon fra den 
automatiske fredningen. Undersøkelsesplikten i henhold til § 9 blir ivaretatt gjennom 
konsekvensutredningen. 
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REGIONALE PLANER OG RETNINGSLINJER 

Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland 
Formålet med planen er å bidra til mer attraktive og robuste byer og tettsteder gjennom 
kriterier for god stedsutvikling og retningslinjer for etablering av handel, basert på erfaringer 
med gjeldende fylkesdelplan og situasjonen i Oppland. 
 
Planen skal bidra til å avklare hva attraktivitet innebærer for byer og tettsteder i Oppland og 
skape bevissthet om dette. Planen skal skape forutsigbarhet for private aktører og offentlige 
myndigheter når det gjelder lokalisering av handel og tjenestetilbud. 
 
Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 2018–2021 
Planens hensikt er å skape et bedre plangrunnlag for videreutvikling av samfunnssikkerhet og 
beredskap i Oppland. Oversikten over risiko og sårbarhet i fylket, med forslag til tiltak, skal 
danne en felles plattform for å forebygge uønskede hendelser og styrke samordningen av det 
regionale arbeidet med samfunnssikkerhet. De to hovedtrendene klimaendringer og 
digitalisering går som en rød tråd gjennom alle risikoområdene i planen. 
 
Flom er et svært aktuelt tema i denne sammenheng. Det presenteres tydelig både i nevnte plan 
(fylkesROS) og i medfølgende ROS-analyse til denne planen.  
 

KOMMUNALE PLANER 

Kommuneplanens samfunnsdel 
Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av Gran kommunestyre i møte 18. juni 2015. 
 
Planen beskriver hovedutfordringene for Gran kommune, og av det mest relevante punktet her 
er knyttet til bosettings- og utbyggingsmønsteret:  

«Gran har en stor grad av spredt bosetting, og dette vil fortsatt sette sitt særpreg på 
bygda. Det er en stor reserve av arealavklarte boligområder i hele kommunen, og av 
hensyn til utnytting av eksisterende infrastruktur, jordvern og samordnet areal- og 
transportplanlegging bør disse bygges ut før det omdisponeres nye 
utbyggingsområder. Det vil i åra framover først og fremst være behov for flere 
leiligheter og småhus i sentrumsnære områder. For å gi befolkningen valgfrihet med 
tanke på ulike typer boliger ønsker kommunen å legge til rette for at det er et variert 
boligtilbud i hele kommunen.» 

 
Videre er kapittel 5, Bosetting, tettstedsutvikling og infrastruktur relevante for planarbeidet. 
 
I 2030 har Gran kommune: 

- en areal- og ressursforvaltning som tar vare på natur- og kulturverdiene.  
- et variert bo-, service- og handelstilbud til befolkningen gjennom utvikling av 

sentrumskvalitetene i Brandbu og Gran og en større andel boliger i gangavstand til 
kollektivknutepunkt. 

- en variert boligmasse med mange livsløpsboliger og flere bokollektiver for eldre som 
stimulerer til å opprettholde funksjoner og trivsel. 

- en økt andel av befolkningen som går og sykler til arbeid, skole og fritidsaktiviteter. 
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Bosettingsstruktur 
Gran har en større andel spredt bosetting enn de fleste sammenlignbare kommuner, og langt 
mer enn landsgjennomsnittet. Dette vil fortsatt være et av bygdas viktige kjennetegn, selv om 
en betydelig andel av framtidig vekst fortsatt forventes å skje i de tettstedsnære områdene. 
Reserven av arealavklarte boligområder vil kunne gi minst 2000 nye boenheter. Denne 
arealreserven er fordelt på hele kommunen, men ca. 80 % ligger i tettstedsnære områder i 
Viggadalen. Av hensyn til utnytting av eksisterende infrastruktur, jordvern og samordnet areal 
og transportplanlegging bør de arealavklarte områdene bygges ut før det omdisponeres nye 
utbyggingsområder. I og med at kommunen har en stor overvekt av eneboliger, vil det i åra 
framover først og fremst være behov for å bygge flere leiligheter og småhus i sentrumsnære 
områder. Men det er viktig å presisere at befolkningen skal ha stor grad av valgfrihet med 
tanke på ulike typer boliger og kommunen ønsker derfor å legge til rette for at det er et variert 
boligtilbud i hele kommunen. 

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 

I gjeldende kommuneplan for Gran kommune, vedtatt 26. mai 2011, er planområdet avsatt til 
offentlig eller privat tjenesteyting. 
 

 
Figur 13: Utsnitt av kommuneplanens arealdel. Det røde feltet i nord utgjør Solvang skole. 
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UTREDNINGSTEMA 

Planprogrammet skal være tilpasset omfanget og nivået på planarbeidet. Det skal angis hvilke 
utredninger som anses nødvendige for å gi et godt beslutningsgrunnlag. Formålet er å sikre at 
hensynet til miljø, naturressurser og samfunn blir tatt i betraktning i planutarbeidelsen og når 
det tas stilling til om, og på hvilke vilkår, tiltak kan gjennomføres. Som grunnlag for et 
reguleringsvedtak skal det blant annet utarbeides en planbeskrivelse. Konsekvenser og 
avbøtende tiltak beskrives enten i en egen rapport eller som en del av planbeskrivelsen. 
 
Konsekvensutredningen skal beskrive dagens situasjon i området og konsekvenser ved 
gjennomføring av tiltak. Hensikten med konsekvensutredningen er å få oversikt over 
vesentlige konsekvenser gjennomføringen av tiltaket kan føre med seg, slik at disse er kjent 
under utarbeidelsen av planen og når det fattes vedtak. Avbøtende tiltak blir vurdert gjennom 
konsekvensutredningen. 
 
Vurderingen av konsekvenser skal bygge på en 
systematisk tretrinns prosedyre som følger Statens 
vegvesens håndbok V712: 

- Trinn 1 omfatter beskrivelse og vurdering av 
temaets status og verdi innenfor 
influensområdet. Verdi angis på en tredelt skala 
– liten, middels og stor verdi.  

- Trinn 2 omfatter en vurdering av hvilken type og 
grad av omfang (positivt eller negativt) det 
planlagte utbyggingsalternativet medfører for de 
enkelte fagtema. Omfang angis på en femdelt 
skala fra stort negativ – middels negativt omfang 
– lite/intet - middels positivt – stort positivt. 

- Trinn 3 omfatter en vurdering av konsekvens 
basert på en kombinasjon av verdi og omfang. 
Konsekvensen viser om tiltaket gir fordeler eller 
ulemper forhold til om tiltaket ikke 
gjennomføres.  

 
Etter at verdi og omfang for hvert tema er bestemt, blir 
konsekvensen vurdert ved bruk av matrisen som er vist 
på figuren.  
 

ALTERNATIVER 

Planprogrammet skal beskrive relevante og realistiske alternativer, og hvordan disse skal 
vurderes i konsekvensutredningen.  
 
Da forslag til planprogram ble sendt på høring forelå det kun et alternativ for planarbeidet. 
Dette er beskrevet tidligere dokumentet, og innebærer en omregulering fra offentlige formål 
til bolig- og landbruksformål. I høring av forslag til planprogram kom det innspill om at 
tilbakeføring av arealet til jordbruksareal burde utredes. Det foreligger derfor nå to 
alternativer: 
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Alternativ I: Omregulering fra offentlige formål til bolig- og landbruksformål.  
Alternativ II: Tilbakeføring av arealet til jordbruksareal. 
 

GENERELT 

I planprogrammet er det forsøkt å fokusere på de problemstillinger og temaer som er relevante 
for å avgjøre om området er egnet for tiltaket, og de forhold som skal utredes nærmere før 
behandling av planforslaget.  
 
Hvert utredningstema er delt i tre avsnitt:  

- Aktuelle problemstillinger (viser temaets hovedspørsmål / hovedutfordring) 
- Metode (viser hvilke metoder som tenkes benyttet ved innhenting av opplysninger).  
- Framstilling (om framstilling av temaet skjer i en egen konsekvensutredning eller som 

del av planbeskrivelsen).  
 
I vurderingen av de planlagte tiltakene vurderes konsekvensene både i planområdet og i 
influensområdet (påvirkningsområdet) dersom sistnevnte er større enn planområdet, i tillegg 
til at det gis omtale av eventuelle avbøtende tiltak og effekt av disse. 
 

TEMA SOM SKAL UTREDES 

Alternativ I: Utbygging til boligformål 
 
Alternativ II: tilbakeføring til landbruksdrift 
 
Nedenfor følger en oversikt over relevante problemstillinger og utredningsbehov. Alle 
relevante problemstillinger er også beskrevet i tabellen nedenfor, men hovedutfordringene i 
området vurderes å være: 

- Atkomst og trafikksikkerhet 
- Samordnet areal- og transportplanlegging 
- Vannstigning i elv/flom 
- Overvannshåndtering og fare for leirskred 
- Grunnforhold 

 
Utredningstema Aktuelle 

problemstillinger 
Metode Framstilling 

Atkomst og 
trafikksikkerhet 

Dagens påkjøring til 
fylkesveien er ikke 
trafikksikker og oppfyller 
ikke krav til sikt.  

Trafikksikkerhets-
vurderinger og vurdere 
ulike atkomstalternativer. 

Del av plan-
beskrivelsen/ 
bestemmelser 

Samordnet areal- og 
transportplanlegging 

Boligområdets 
beliggenhet kan medføre 
at området i stor grad blir 
bilbasert. 
Kollektivtrasnport. 

Beregning av 
trafikkmengde og 
vurderinger av hvordan 
boligområdet ivaretar 
hensynet til overordnede 
målsetninger/retningslinjer 

Konsekvens-
utredes som 
en del av 
plan-
beskrivelsen 

Boligtilbud i 
kommunen 

Planområdets betydning 
for boligtilbudet i 

Vurdering av boligtilbudet 
i kommunen ut fra 

Del av plan-
beskrivelsen 
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kommunen. kommuneplanen og 
kunnskap om boligreserver 

Vannstigning i 
elv/flom 

Hvilke tiltak må gjøres i 
forhold til 200-årsflom 
Eggelva. 

Vurdering i henhold til 
retningslinjer og regelverk 
for flom. 

 
 
Egen 
utredning av 
grunnforhold, 
flom, skred og 
overvanns-
håndtering 

Overvanns-
håndtering og 
leirskred 

Potensialet for leirskred 
fra dyrka mark på 
oversiden av 
planområdet. Vil 
tilbakeføring til landbruk 
endre faren? 

Det må utføres 
overvannsberegninger. 

Grunnforhold Hvordan er 
grunnforholdene?  
Må det gjennomføres 
kartlegging før området 
kan bygges ut? 

Behov for geoteknisk 
kartlegging vurderes ut fra 
tilgjengelig informasjon i 
kommunen. 

Landskapsmessige 
hensyn og 
arkitektonisk 
utforming/uttrykk 

Hvordan påvirker 
alternativene landskapet 
og kulturmiljøet i 
området. Hvordan vil 
området påvirkes/endres 
ved at skolen erstattes 
med boliger eller blir 
tilbakeført til landbruk. 

Vurdere hvordan planlagt 
bebyggelse tilpasses 
eksisterende bebyggelse 
og landskap.  
Vurdere om tilbakeføring 
til landbruk vil endre 
områdets karakter. 

Del av plan-
beskrivelsen/ 
bestemmelser 

Naturmangfold Hvordan påvirker 
alternativene 
naturmangfold i området. 

Vurdering av 
naturmangfold baseres på 
tilgjengelig informasjon. 

Del av plan-
beskrivelsen  

Idrett, friluftsliv og 
folkehelse (herunder 
barn og unges 
oppvekstvilkår og 
kriminalitets-
forebygging) 

Hvordan påvirker 
alternativene nærmiljøet, 
folkehelse og 
rekreasjonsmulighetene 
som finnes i dag.  
Vil alternativene gi 
behov for avbøtende/ 
kompenserende tiltak. 

Vurdering av folkehelse, 
rekreasjon og uteopphold 
baseres på tilgjengelig 
informasjon i kommunen. 

Del av plan-
beskrivelsen/ 
bestemmelser 

Tilgjengelighet for 
alle 

Hvordan kan området 
utformes slik at det blir 
tilgjengelig for alle? 

Området og boliger skal 
oppfylle dagens krav til 
tilgjengelighet. 

Del av plan-
beskrivelsen/ 
bestemmelser 

Kulturminner I deler av området er det 
påvist fornminner, som 
må graves ut før planen 
kan realiseres. I andre 
deler er det ikke avklart, 
men her er det også 
potensial for fornminner.  

Det er behov for å 
gjennomføre arkeologiske 
utgravinger og 
registreringer i dyrka mark 
innenfor planområdet. 

Kartlegging 
og rapport fra 
Oppland 
fylkes-
kommune. 
For øvrig del 
av plan-
beskrivelsen 

Landbruk/ 
jordressurser 

Hvordan 
landbruksdriften kan 

Vurdere behov for ny 
landbruksatkomst, samt 

Del av plan-
beskrivelsen/ 
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videreføres og sikres 
nødvendig 
tilgjengelighet.  

ferdsel med 
landbruksmaskiner 
mellom parseller. Mulig 
konflikt mellom 
landbruksinteresser og 
samferdselshensyn skal 
også vurderes. 
Arealregnskap som viser 
avgang/tilgang av dyrka 
og dyrkbar mark. 

bestemmelser 

Landbruk og 
driftsulemper 

Nye beboere kan ha en 
annen oppfatning av 
støy, støv og lukt fra 
landbruksvirksomhet, og 
dette kan skape konflikt. 

Vurdere forholdet mellom 
boliger og aktivt landbruk 
basert på erfaringer fra 
andre steder. 

Del av plan-
beskrivelsen 

Forurensing og 
klimautslipp 

Hvordan vil utbygging av 
området påvirke 
klimautslipp og 
forurensing. 

Vurdere tiltak for å 
minimere forurensing og 
klimautslipp som følge av 
utbygging av området.  

Del av plan-
beskrivelsen  

Brannvannsdekning Hva skal til for at 
området kan få 
tilstrekkelig 
brannvannsdekning? 

Området og boliger skal 
oppfylle krav brannvann 
og brannberedskap. 

Del av plan-
beskrivelsen/ 
bestemmelser 

Energiforbruk og - 
løsninger 

Hvilke energiløsninger er 
aktuelle for bebyggelsen? 

Vurderinger i forhold til 
kommunens klima- og 
energiplan. 

Del av plan-
beskrivelsen/ 
bestemmelser 

Samfunnssikkerhet, 
beredskap og 
ulykkesrisiko (ROS-
analyse) 

Det må vurderes tiltak 
både i anleggsfasen og 
etter utbygging for i 
størst mulig grad 
forhindre eventuelle 
ulykker. 

Temaet belyses gjennom 
en risiko- og 
sårbarhetsanalyse (ROS) i 
hht. pbl § 4.3. og 
hovedprinsippene i DSBs 
veileder 
«Samfunnssikkerhet i 
kommunens 
arealplanlegging».   

ROS-analyse 

Sammenstilling av 
alternativene 

Virkningene for begge 
alternativene 
sammenstilles 

Resultatet av vurderingene 
for alle tema settes opp i 
en tabell og det lages en 
anbefaling om valg av 
alternativ på grunnlag av 
denne 

Del av plan-
beskrivelsen 
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ORGANISERING AV ARBEIDET, PLANPROSESS 

OG MEDVIRKNING 

ORGANISERING AV ARBEIDET 

Tiltakshaver er Gran kommune. Plan og Prosjekt Arkitekter AS, på vegne av Rik Arkitektur 
AS, er engasjert for å bistå kommunen i utarbeidelse av planmaterialet. 
 

PLANPROSESS 

Reguleringsplanen vil utarbeides som en detaljreguleringsplan i henhold til pbl § 12-3, med 
konsekvensutredning. Det er forbundet noe usikkerhet med framdriftsplanen. Usikkerhet er 
blant annet knyttet til usikkerhet til behov for arkeologiske undersøkelser, samt hvordan 
framdriftsplanen passer med møtekalender for politiske utvalg i Gran kommune 2019. 
 

Fase Når Beskrivelse 

Høring av planprogram og 
varsling av planoppstart 

Januar 2019 
Annonsering i avis og elektroniske 
medier, samt tilskriving til 
sektormyndigheter og berørte parter. 

Offentlig ettersyn forslag til 
planprogram 

Januar 2019 – 
Februar 2019 

Forslag til planprogram til offentlig 
ettersyn. Høringsperiode: 6 uker. 

Gjennomgang av innspill Mars 2019 
Behandle innspill. Eventuelt revidering 
av planprogrammet. 

Fastsetting av planprogram Mai 2019 Fastsetting av planutvalg i kommunen. 
Utredningsfase og utarbeide 
plandokumenter 

Mai 2019 – Juli 
2019 

Utarbeide forslag til planbeskrivelse, 
bestemmelser, kart og ROS-analyse. 

1. gangs behandling 
August/september 
2019 

Ferdig planforslag. Behandling i 
planutvalg og vedtak om utleggelse av 
planforslag til offentlig ettersyn. 

Høring og offentlig ettersyn 
forslag til reguleringsplan 

September – 
oktober 2019 

Forslag til reguleringsplan til høring og 
offentlig ettersyn.  
Høringsperiode: 6 uker. 
Annonsering i avis og elektroniske 
medier, samt tilskriving til 
sektormyndigheter og berørte parter. 

Gjennomgang av innspill 
Oktober- november 
2019 

Behandle innspill. Eventuelt revidering 
av planforslaget. 

Sluttbehandling i Gran 
kommune 

Desember 2019 
Innsending for sluttbehandling i 
planutvalg og kommunestyre. 

 

MEDVIRKNING 

Plan- og bygningslovens krav til medvirkning i planprosessen vil sikres gjennom:  
- Kunngjøring av oppstart av planarbeidet og høring av planprogrammet + berørte 

parter varsles med brev, 
- Høring av planprogram, 6 uker, 
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- Fastsetting av planprogram – utsending av fastsatt planprogram til de som har gitt 
uttalelse, 

- Samråd med innsigelsesmyndigheter underveis i planprosessen, 
- Kunngjøring av offentlig ettersyn av planforslaget + berørte parter varsles med brev, 
- Høring av planforslaget, 6 uker (vurdere lengre frist dersom høringsperioden kommer 

i ferietiden), 
- Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan – klagefrist 3 uker. 

 

INNSPILL 

Forslag til planprogram ble sendt ut samtidig med varsel om oppstart av planarbeidet. Forslag 
til planprogram lå ute til offentlig ettersyn i perioden 04.01.19 – 25.02.19. Ved fristens utgang 
var det kommet inn seks merknader. Disse er oppsummert og kommentert i et eget notat som 
er vedlagt planprogrammet. 
 

ENDRING AV PLANPROGRAM 

Etter innspill fra naboer og regionale myndigheter er forslag til planprogrammet supplert med 
følgende tema som skal utredes: 

- Samordnet areal- og transportplanlegging 
 
I forbindelse med varsel om oppstart ble det også klart at det finnes automatisk fredede 
kulturminner innenfor planområdet. Ved behandling av gjeldende reguleringsplan for området 
kom det krav fra Riksantikvaren om at disse kulturminnene må graves ut før planen kan 
realiseres. I løpet av prosessen er planområdet endret, og deler av gjeldende plan blir 
opphevet.  
 
I utgangspunktet forelå det bare et utredningsalternativ for planarbeidet. Etter høring er det 
tatt inn et nytt alternativ som skal utredes; alternativ 2: tilbakeføring til landbruksdrift 
 
 
 
Vedlegg: 
Vedlegg 1: Kart som viser planavgrensning, datert 02.04.19 
Vedlegg 2: Notat – oppsummering og kommentarer til merknader 
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