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1. SAMMENDRAG 

Det er utarbeidet forslag til detaljregulering av et område som i kommunedelplanen er avsatt til 
sentrumsformål.  

Planområdet ligger midt i Gran sentrum. Det er kort vei til togstasjonen på Gran. 

Formålet med planen er å legge til rette for utbygging med boliger og næringsbebyggelse, samt 
bevaring av eldre bebyggelse i Storgata Øst.  

Planforslaget legges fram til politisk behandling.  

 

Gran sentrum og Vassenden sett fra syd. Foto: Sissel Skjervum Bjerkhagen, avisa Hadeland 
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2. BAKGRUNN 

Hensikten med detaljreguleringsplanen er å legge til rette for konsentrert sentrumsbebyggelse i tråd 
med overordnede planer, samtidig som vern av bevaringsverdig bebyggelse langs Storgata 
videreføres i ny plan. Planendringen skal sikre en trinnvis utbygging, der nordre del utgjør første 
byggetrinn og søndre del kan bygges ut når Oslolinna/Miljøgata er opparbeidet.  

Området er avsatt til sentrumsformål både i kommuneplanen for Gran og i kommunedelplan for Gran 
sentrum, vedtatt 12.12.13. Planområdet samsvarer med område 13 i kommunedelplan for Gran 
sentrum, definert som del av «bykjernen» i Utviklingsveileder Gran sentrum. Utviklingsveilederen er 
lagt til grunn for planen.   
 
Det er utarbeidet planinitiativ, oppstartmøte er avholdt og planarbeidet er varslet. Det har vært avholdt 
flere møter med øvrige grunneiere innenfor planområdet. 

 

Det er varslet oppstart av forhandling om utbyggingsavtale. 

 

Planforslaget er vurdert iht. plan- og bygningslovens § 12-10 første ledd, jf. § 4-2 med tilhørende 
forskrift. Planforslaget faller ikke inn under forskriftens virkeområde og skal derfor ikke 
konsekvensutredes. 

 

Forslagsstiller:  TG Eiendom Gran AS, org.nr. 976 791 517 
v/ Arild Gulbrandsen arild@g-o.no 
Postboks 1, 2711 Gran 

 
Plankonsulent:  Felix Arkitekter AS, org.nr. 979 561 288 

v/ arealplanlegger Eva Sjue esj@felixark.no 
Rosenkrantz gt. 7, 0159 Oslo 
 

 

mailto:arild@g-o.no
mailto:esj@felixark.no
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3. PLANOMRÅDET FØR UTBYGGING  

 
Oversiktskart med planavgrensning 
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Beliggenhet og bruk  

Planområdet ligger midt i Gran sentrum. 
Det er kort vei til togstasjonen på Gran. 

Planområdet er på totalt 16,7 daa.  

Forslagsstiller eier flere eiendommer 
innenfor planområdet, som i dag har 
kontor- og forretningsarealer. Store deler 
av planområdet er parkeringsplass.  

Langs Storgata har flere av bygningene 
vernestatus. Det er forretningsdrift i 
bebyggelsen mot Storgata, med bank, 
jernvare/verktøy, garn, klær og interiør, 
frisør. Næringsbygget i Storgata 15 
inneholder en rekke firmaer, som 
sportsbutikk, gullsmed, avisen Hadeland, 
eiendomsmeglerkontor mv.  

Oslolinna går over deler av det som 
utgjør det fremtidige planområdet når ny 
miljøgate står ferdig. 

 

 

Eksisterende bebyggelse 

Innenfor det foreslåtte planområdet:  

• Linstadgården 
• TG Eiendoms kontorbygg 

For øvrig husrekken på Storgatas østside, nærmere beskrevet under kapittelet «Beskrivelse av 
planforslaget» i avsnittet om kulturminner og kulturmiljø.  
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Landskaps- og stedsanalyse 

 

Landskap og hovedstruktur 

Gran sentrum ligger i en slak dalformasjon i 
sydenden av Jarenvatnet. Jernbanen var i sin tid 
utgangspunktet for tettstedsdannelsen, også kalt 
Vassenden, og Gran stasjon er fortsatt et 
tyngdepunkt i sentrum.  

Elva Vigga bukter seg rundt og inntil 
tettbebyggelsen.  

Riksvei 4 gjennom Gran har gjennomgått en 
utvikling i flere trinn, typisk for slike tettsteder. Fra 
gammel tid gikk Den Bergenske Kongevei 
gjennom Hakadal, Lunner og fram til Granavollen. 
I 1860-åra ble det bygd ny hovedvei, 
Hadelandchausséen, i dalbunnen, og gjennom 
dagens Storgate i Vassenden (Gran sentrum).1 
Neste trinn var å få riksveien (nå: Oslolinna) lagt 
utenfor sentrum, hvor den danner en parallell til 
Storgata. Det siste store grep er at RV4 nylig er 
lagt i tunnel i en stor bue øst for sentrum, mens 
Oslolinna bygges om til bygate.  

Planområdet ligger mellom disse to gatene – 
Storgata og Oslolinna, den siste også omtalt som 
«Miljøgata».  

 

Topografi 

Planområdet har moderat helning mot sydvest, med 
intern høydeforskjell ca. 5 meter fra nordøstre til 
sydvestre hjørne. Litt øst for området stiger terrenget 
relativt bratt opp.  

Nedre del av tomta ligger lavt og er flomutsatt. Flomtiltak 
er gjennomført for Vigga. Det er planlagt at flomsikring 
av Hovsbekken skal gjennomføres i løpet av 2019.    

 
 

                                                      
1 KU Rv4 Roa-Jaren, Kulturminnekompaniet v/ Unni Broe og Solrun Skogstad (2002) 
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Stedets karakter, struktur og byform 

Storgata er det sentrale gaterommet, dannet av 
bebyggelsen som grodde fram i de første tiårene etter 
jernbanens åpning,  

Flere store kjøpesentra er kommet til i sydenden av 
tettbebyggelsen gjennom de senere år. Disse utfordrer 
stedets grunnleggende struktur og bylivet i sentrum.  

De viktigste plassrom langs Storgata er Torget 
(Smietorget), Meieritråkket og Stasjonsparken.  

Den tradisjonelle bebyggelsen i Storgata har en porøs 
karakter med flere tversgående smett og åpne siktlinjer.  

Skissen viser også en regulert park i sydenden av 
sentrum, og regulert lamellbebyggelse i kvartal 24 
Hovslia sydøst for sentrum. Kvartal 19 (Shell) er som 
del av Bykjernen regulert til sentrumsbebyggelse, men 
med krav om detaljplan.   

Gjeldende kommunedelplan for sentrum med tilhørende utformingsveileder viser en tydelig intensjon 
om urban utvikling og kompakt tettstedsutvikling. Nye prosjekter i Bykjernen skal innordne seg 
kvartalsstruktur, med Storgata og den omlagte Oslolinna (også benevnt «Miljøgata») som viktigste 
strukturerende elementer. Det er gjort vedtak om å bevare og videreutvikle den tradisjonelle 
småskalastrukturen i Storgata. 

Naturverdier  

Hadeland tilhører de såkalte silurbygdene på Østlandet, og er et av de mest fruktbare 
jordbruksområdene i hele landet. Grunnen er de vulkanske bergartene i området, samt den 
kalkholdige jorden som utskilles fra nærliggende bergrunn av kalkfjell.  

Bortsett fra eksisterende bebyggelse består planområdet for en stor del av asfaltert parkeringsareal og 
kun et marginalt innslag av vegetasjon. Av fremmede arter er det registrert forekomster av 
kanadagullris og russekål langs den eksisterende traséen for Oslolinna.  

Lokalklima 

Planområdets helning mot sydvest gir gode solforhold for boliger.  

Gran har innlandsklima. Det er ofte vind med nedbør fra sørøst. Sommervind kommer mest fra 
sørvest, mens kalde nordvestvinder kan dukke opp på våren. Det er stadig luftstrøm gjennom dalen, 
og det er særlig utsatt for vind i åpne områder.2 Utearealer for boligene vil skjermes av den 
omkringliggende bebyggelsen.  

Historikk 3 

Rundt år 1900 hadde 90 % av befolkningen i Brandbu og Gran sitt utkomme fra landbruk eller industri. 
Oppland var i 1875 det minst urbaniserte området i hele Norge, med bare 3 % av befolkningen bosatt i 
byer eller tettsteder. Fram til 1900 var det ingen tettsteder i Gran, men anlegget av Gjøvikbanen bidro 
til urbaniseringen. Tettstedet Vassenden, eller Gran, utviklet seg som stasjonsby og hadde jevn vekst 
fram mot 1920. Tyngdepunktet i bygda flyttet seg fra Granavollen, hvor kirkene, gjestgiveriet, 
kommunehuset og det militære telthuset hadde vært et knutepunkt. I 1930 hadde Gran 212 
innbyggere. Beliggenhet ved sørenden av Jarenvannet, «Vassenden», samt bekkeløpet Vigga som 
snor seg gjennom landskapet vest for sentrum, har hatt betydning for bosetning og industri. Både 

                                                      
2 Fra Statens vegvesens rapport nr. 243 Skoleveg i Gran  
3 Fra Temaplan Natur- og kulturarv Gran 
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industri og samferdsel, ikke minst jernbanen og Gran meieri midt i Vassenden har vært viktige for 
sentrumsutviklingen.  

I dag er Gran sentrum det største tettstedet i Gran kommune. I Regional plan for Oppland (2016) er 
Gran utpekt som regionalt senter for Hadeland.   

Kulturminner og kulturmiljø 

Elva Vigga er et av få vassdrag på Østlandet med nord-rennende vann. Viggadalen som starter ved 
Grua og ender i Røykenvika ved Randsfjorden, er en rik jordbruksdal. Her ligger Gran sentrum i 
sydenden av Jarenvatnet.   

Mye tyder på at Hadeland har vært et av de store sentrene i Norge fra gammelt av med mange 
storgårder, småkonger og et religiøst midtpunkt på Granavollen. 

Sentrum i Gran (også kalt Vassenden) har vokst fram 
som en typisk stasjonsbybebyggelse langs Storgata. 
Mye av det tradisjonelle preget har endret seg i løpet 
av de siste tiår, dels ved at byggehøyde og volum på 
nye hus i gateløpet er presset opp og har endret skala 
på bebyggelsen, men også ved strukturelle endringer 
i form av større kjøpesentra som er etablert i utkanten 
av tettstedet, særlig i søndre del. Innenfor det 
foreslåtte planområdet, langs østsiden av Storgata, 
finnes fortsatt en del av den mer karakteristiske 
småhusbebyggelsen, som i kommunens Temaplan 
Natur- og kulturarv er foreslått prioritert som 
verneverdig. Det vises til avsnittet Kulturminner under 
kapittelet Beskrivelse av planforslaget, hvor denne 
bebyggelsen er nærmere beskrevet.  

Av øvrig bebyggelse i nærheten av planområdet kan nevnes: 

• Lokalet Lidskjalv, Gran ungdomslags eget hus som ble innviet 1900.  
• Wiengården (Storgata 33). Tidlig 1900-tallshus i enkel jugendstil. Ikke prioritert i temaplanen. 

Rivetillatelse skal være gitt.  

 
Oppriss Storgata Øst 

Trafikal infrastruktur 

Ifølge gjeldende plan er avkjørselen mellom gbnr 262/68 og 262/76 regulert som felles avkjørsel til 
planområdet. Nåværende kjøreatkomst til planområdet skjer fra både Storgata og fra Lidskjalvgutua.  

Planområdet er avgrenset på alle fire sider av opparbeidet og delvis planlagt veisystem. Etter at RV 4 
er lagt i tunnel og Oslolinna blir nedgradert til fylkesvei og ombygd til miljøgate, vil trafikksikkerheten 
bedres gjennom tilrettelegging for myke trafikanter og lav hastighet. Framtidig trafikk i Gran sentrum 
forventes å bli nesten halvert som følge av ny RV 4.  

Jernbanestasjonen er sentralt plassert i tettstedet, og det ligger til rette for god kollektivdekning.  

Vassenden ca. 1930. Hadeland folkemuseum 

https://no.wikipedia.org/wiki/Granavollen
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Barns interesser 

Gran sentrum har god tilgang til friluftsaktiviteter i omkringliggende utmarksområder.  

Fra planområdet er det ca 10 min. gangavstand til idrettsplassen ved ungdomsskolen.  

Sosial infrastruktur og servicefunksjoner 

Beliggenheten midt i sentrum legger til rette for et godt tilbud på ulike typer tjenestetilbud. Kommunen 
har en målsetning om å videreutvikle og forsterke Storgata som sentrumsgate. Den planlagte 
reguleringen av dette kvartalet med en kombinasjon av boliger og næringsformål vil bygge opp under 
dette. En utfordring for planmyndigheten og den politiske ledelsen vil være å begrense spredningen av 
større forretninger til utkanten eller helt utenfor sentrum. Det samme gjelder kommunale og private 
publikumsrettede institusjoner av ulik art.  

NAV Hadeland ligger på Smietorget. Lensmannskontor, brann- og nødetater er plassert ca 750m syd 
for sentrum.  

En del andre funksjoner er lokalisert relativt spredt (dvs utenfor rimelig gangavstand) fra sentrum. Til 
nærmeste barneskole er det ca 1km, og til nærmeste barnehage flere kilometer.  

Ål kirke (tegnet av Magnus Poulsson) ligger ca 1km øst for sentrum. Til de kjente Søsterkirkene vest 
for Gran sentrum er det ca 3-4 km.  

Skole og barnehage  

Trintom barneskole ligger ca 1 km øst for sentrum.  

Gran ungdomsskole ligger ca 750m øst for sentrum, samlokalisert med idrettsanlegget. 

Hadeland VGS ligger sentralt, ca 400m ved adkomsten til Gran sydfra. 

Til nærmeste barnehager er det ca 3-5 km fra sentrum.  

Helseinstitusjoner 

Gran helsesenter (fastlege, tannlege, fysioterapi mv.) finnes 500m nord for planområdet.  

Nærmeste sykehus er Gjøvik sykehus.  

Skjervum helse- og omsorgssenter ligger ca 2 km nord for sentrum, mens Granhøi Alderspensjonat er 
lokalisert ca 3 km mot nordvest.  

I KDP for Gran sentrum (2013) ble to alternativ for nytt helsehus for Lunner og Gran kommune 
konsekvensutredet. Det er senere (2017) gjort vedtak om nytt sykehjem og omsorgsboliger på 
Sagatangen nord for sentrum. Prosjektet er senere utvidet til å omfatte lokaler for kommunalt 
fastlegekontor med sykehjemslegefunksjoner.  
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Teknisk infrastruktur 

Vannforsyningen i Gran kommune er 
basert på forsyning fra Gran og Lunner 
interkommunale vannverk. 

Gran kommune har tre kommunale 
renseanlegg. Avløpsvann fra Gran og 
Jaren føres via hovedledning til Brandbu 
renseanlegg, med Randsfjorden som 
resipient. 

Ifølge KDP for Gran sentrum (2013) skal 
det være tilstrekkelig kapasitet på de 
kommunaltekniske anlegg, men det stilles 
krav om at det sikres lokal overvanns-
håndtering og fordrøyning i forbindelse 
med detaljregulering av ny utbygging i 
sentrum. 

 
Vann og avløpsledninger innenfor og omkring planområdet 

 

Flomtiltak Gran sentrum 

NVE rapport 5/2007 omhandler flomsonekartlegging 
av elva Vigga ved Brandbu og Gran 
sentrumsområder. Ved 200-årsflom oversvømmes 
deler av sentrumsområdet i Gran. Som 
flomsonekartet viser, vil deler av Storgata med noen 
forretningsbygg, samt store deler av Smiegata og 
Smietorget med nabo- og sidebygg være flomutsatt.  

Blått område på kartet illustrerer flomsone for 
200-årsflom som langs tverrsnitt 21 er satt til kote 
203,9. Skravuren viser områder som ligger mindre 
enn 2,5 meter over flomsonen for 200-årsflom, og 
dermed har fare for vann i kjeller. Som en følge av 
dette er det gjennomført flomsikring av Gran 
sentrum med flomvoller og andre tiltak. Hovsbekken 
er lagt om, og Smiegata er bygd opp som flomvoll 
mot Vigga. Flomvollen går opp langs 
Morstadbekken, tvers over område 21 og opp mot 
VGS, se kartet under. 

 
Flomsonekart for 200-årsflom Gran sentrum fra NVE rapport 5/2007 

 
Flomvoll langs Vigga og Morstadbekken 

 

Det er utarbeidet flomberegning av Vigga med Morstadbekken og Hovsbekken. Den viser at det er 
behov for ytterligere flomsikringstiltak av Hovsbekken for å unngå oversvømmelser av Gran sentrum.  
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Utsnitt av 
oversiktskart som 
viser oversvømmelse 
ved 200-års flom. 
Søndre del av 
planområdet er berørt 
dersom Hovsbekken 
flommer over. 
Flomverk langs Vigga 
som er opparbeidet 
gjør at vannet stuves 
opp mot Smietorget 
og planområdet. 

Det er gitt tilsagn til 
midler for 
opparbeidelse av 
ytterligere flomtiltak 
som planlegges 
gjennomført i løpet av 
2019.  

El-anlegg 

Det er en eksisterende transformatorkiosk innenfor planområdet.  

Fjernvarme 

Norske Varmeleveranser har siden våren 2010 levert fjernvarme på Gran og er tildelt 
områdekonsesjon for Gran sentrum og omegn i henhold til områdekartet som viser konsesjonsgrense. 
Gran kommune har vedtatt tilkoblingsplikt til fjernvarme i det samme området. 

Grunnforhold 

Ifølge NGUs berggrunns-
database er planområdets 
nordre del klassifisert som 
svartskifer og leirskifer med lag 
av kalkstein, mens søndre del 
er markert med 
kalkstein/leirskifer/knollet kalk.  

Løsmassekart fra NGU viser 
tykk morene i øvre del av plan-
området, mens den største 
delen mot vest og syd består av 
uspesifisert fyllmasse.  

Planområdet ligger over marin 
grense.  

Ikke angitt som potensielt jord- 
eller flomskredfarlig område. 
Ikke risiko for kvikkleire.  

 

 
 
 
 

Moderat til lav aktsomhetsgrad for radon, bortsett fra øvre del i nordøst som har høy radonrisiko. 
Radonsikringstiltak må vurderes og ivaretas i henhold til teknisk forskrift. 

I forbindelse med detaljreguleringsplan for ombygging av tidligere RV4 (Oslolinna) til miljøgate, ble det 
utført geotekniske undersøkelser datert 13.11.2012. Det er borepunkter nær planområdet som 
befinner seg mellom p.1375-1550. Den geotekniske rapporten viser at det på p.1360 er antatte 

http://www.norskevarmeleveranser.no/gran-fjernvarme/konsesjonsomrade-gran-sentr.jpg
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myrmasser i minst 7 m dybde og 250% vannmetning, mens det fra p.1400 går fra myr til siltige, leirige 
masser ettersom terrenget stiger. Ut ifra dette kan det tyde på at søndre del av planområdet har dype 
myrmasser, mens nordre del har silt, leire og morene. Dette stemmer overens med løsmassekart fra 
NGU.  

For å øke kunnskapsnivået om grunnforholdene, er det gjennomført grunnundersøkelser på 
planområdet. Grunnundersøkelsene viser varierende dybde til fjell, opptil 12,8 m på søndre del. Det er 
grove masser (pkt.1, 2, 3, 11, 9), leire (pkt.12) og blandingsmasser (pkt.10) på BKB4, mens det på 
BKB5 er bløte masser (pkt. 5, 6), dvs myr. I nedre sjikt før fjell på pkt. 5 og 6 er det et grovt lag.  
Boreplan, resultater og feltnotater følger som vedlegg til planforslaget i tillegg til en foreløpig vurdering 
av grunnforholdene. 

Miljøbelastninger  

Elektromagnetisk stråling 

Ingen kjente utfordringer. 

Luftforurensning 

Ingen spesielle utfordringer.  

Trafikkstøy 

Trafikkstøy må påregnes fra den planlagte Oslolinna/Miljøgata, men trafikkstøysituasjonen er vesentlig 
forbedret etter at RV 4 er lagt i tunnel.  

Forurenset grunn 

Ingen kjente problemer. 

Flom 

Det har vært vann i kjeller under Storgata 15. Det er utført flomsonekartlegging i 2007, og det er som 
følge av den opparbeidet flomvern i Gran sentrum.  

Næring 

Nåværende virksomheter på tomta er knyttet til kontor- og handelsbedrifter. Det er ingen eksisterende 
eller tidligere kjent næringsvirksomhet som medfører spesielle miljøbelastninger.   

Juridiske forhold 

Forslagsstiller har inngått kontrakt med Gran kommune om kjøp av gbnr. 262/8. I kjøpekontrakten 
stilles det krav om oppstart av planarbeid innen 3 måneder etter kontraktsinngåelse, og ferdigstillelse 
av planforslag innen 3 år. Videre stilles krav om å opprettholde parkering for Smietorget med 15 
plasser. Det skal opprettholdes et antall allment tilgjengelige plasser som i dag, ca 30 plasser, med 
mulighet for noe justering av antallet i detaljreguleringsplan. For disse plassene kan det tas betaling 
hvis grunneier ønsker det. De må ikke reserveres for enkeltpersoner/firma/enkeltleiligheter, men kan 
inngå i det samlede parkeringsregnskapet for en ny utbygging. Det settes krav om innsendt 
rammesøknad innen 6 mnd. fra vedtatt plan. I prosjekt som inkluderer eiendommen skal etableres 8 
utleieleiligheter hvor Gran kommune skal ha tilvisningsrett, samt fellesrom for beboerne i tilknytning til 
disse leilighetene.  

Flere av eiendommene langs Storgata har usikre grenser. Det er avholdt jordskiftesak med oppmåling.  

Interessemotsetninger 

Det ser ut til å være enighet blant grunneierne om fortetting av området, men det har vært registrert 
ulike oppfatninger når det gjelder adkomst og trafikk. De ulike synspunktene framgår av referat fra 
grunneiermøte 17.01.2019. Planforslaget er endret ut i fra tilbakemeldinger vedrørende trafikk og 
avkjørsler. Vurdering av alternativer for avkjørsler er vedlagt planforslaget. 
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4. EIENDOMSFORHOLD 

Berørte eiendommer 

Følgende eiendommer inngår helt eller delvis i planområdet:  

Eiendom 
(gnr/bnr) 

Hjemmelshaver Kommentar 

262/8 TG Eiendom Gran AS Ca. 2,9 daa.    

262/84 TG Eiendom Gran AS Ca. 2,4 daa. 

262/73 
 

Andrea Müller og Dag Kristian Prestkvern 393,7 m2 

262/76 Andrea Müller og Dag Kristian Prestkvern 118,9 m2 

262/62 Arja Eiendomsutvikling AS 537,6 m2 

262/122 Arja Eiendomsutvikling AS 124 m2 

262/58 Arja Eiendomsutvikling AS (Storgata 25) 

Langedrag Eiendomsselskap AS (Storgata 23) 

730,7 m2 

262/57 Bentor ANS 727,4 m2 

263/142 Gran kommune Lidskjalvgutua 
(gategrunn) 

262/68 Linstad Eiendom AS Søndre del 

163/66 Oppland fylkeskommune/ Statens vegvesen 
region øst 

Storgata 

262/48 Linstad Eiendom AS Søndre del 

262/115 Tidl. Ansgar Wien og Olaf Georg Wien (død), 
nå: Linstad Eiendom AS (ikke registrert som 
hjemmelshaver) 

Søndre del 

262/144 Gran kommune Fortau 

262/145 Gran kommune Del av fortau 

 



Detaljreguleringsplan Lidskjalvgutua/Storgata, PlanID E270  
 Planbeskrivelse

 

 

FELIX ARKITEKTER AS  side 16 av 56 

5. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER 

Overordnede planer og statlige føringer  

(Med vekt på avvik fra overordnet plan) 

Planforslaget vil følge rikspolitiske bestemmelser/retningslinjer når det gjelder hensyn til barn og 
unges interesser, klima og energi, støy og universell utforming: 
• Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging (FOR-1995-09-20-4146), for å styrke barns og 

unges interesser i planleggingen.  
• Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging, herunder tiltak for å 

fremme høye kollektivandeler. 
• Støy ihht. Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen, T-

1442 avvikes. Det planlegges for boliger delvis i rød støysone, men det er ikke definert 
avvikssoner i Gran.  

• Universell utforming/universell tilgjengelighet, jfr. plan- og bygningsloven § 1-1 og § 12-7 nr.4 som 
omhandler tilgjengelighet for alle, inkludert personer med nedsatt bevegelse, syn, hørsel, samt 
nedsatt toleranse for forurensing og allergifremkallende stoffer.  

• I Regional plan for Oppland (2016) er Gran utpekt som regionalt senter for Hadeland. 

Kommunale planer og føringer 

Utsnitt av kommunedelplan for Gran sentrum 

Området er regulert til sentrumsformål både i 
kommuneplanen (01.01.2011) og i 
kommunedelplan for Gran sentrum 
(12.12.2013). 

Planområdet er markert som område 13 i KDP, 
og inngår i det som defineres som «Bykjernen». 
Oslolinna/Miljøgata, Hovsgutuas forlengelse 
(i syd) og øvrige tverrgater danner sammen med 
Storgata en kvartalsstruktur i bykjernen, og bør 
estetisk og formmessig fremstå som bygater.  

Over deler av planområdet er det hensynssone 
flom. Det stilles krav om detaljreguleringsplan.  

Retningsgivende tomteutnyttelse for område 13 
er 65% BYA. Planområdet ligger gjennomsnittlig 
på omkring 65% BYA, med variasjoner mellom 
feltene avhengig av om det er blokkbebyggelse 
(med lavere BYA) eller småhusbebyggelse 
(høyere BYA). Antall etasjer avviker fra 
veiledende regel med maks 4 etasjer mot øst. 
Parkeringskravet tar utgangspunkt i 
kommunedelplanen pkt 4.5, men er differensiert 
ytterligere etter boligtype. 
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Utviklingsveileder for Gran sentrum 

Utviklingsveilederen (2014) gir retningslinjer og anbefalinger om 
kvartalsstruktur, byggehøyde, takform mm. Det vises spesielt til 
anbefalingen om et gangsmett nord/syd (omr. 12-13). 

 

 

 

 

Illustrasjon av samlet utviklingskonsept 

 
 

Gjeldende regulering  

 
Gjeldende regulering for planområdet og omkringliggende 
områder 

Gjeldende reguleringsplaner innenfor 
det foreslåtte planområdet:  

1. Reguleringsplan for Vassenden 
sentrum, PlanID E-54 vedtatt 
07.11.1985 (felt E4a, E4b, P4). 

2. Reguleringsplan Vassenden 
sentrum – Storgata Øst, 
PlanID E-128 vedtatt 24.06.1999 
(felt F11, F12). 

3. Reguleringsplan Rv.4 avlastet veg. 
Miljøgate Gran sentrum, PlanID E-
212, vedtatt 13.06.2013.  

4. Reguleringsendring for 
Møllekvartalet, PlanID E-236 (på 
nordsiden av Lidskjalvgutua), vedtatt 
11.02.2016. 

Ifølge gjeldende planer er området 
regulert til forretninger/kontor etc, samt 
vei og parkering. Flere bygninger langs 
Storgata er regulert til spesialområde 
bevaring. 

Vedtatt reguleringsplan for ombygging 
av tidligere RV4 (Oslolinna) til miljøgate 
angir arealformål bolig/forretning/kontor 
langs Oslolinna/Miljøgata, samt 
midlertidig anleggs-/riggområde i 
forbindelse med veiopparbeidelsen.  
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Planer for tilgrensende områder 

Reguleringsplanen for Vassenden sentrum (PlanID: E-54) dekker mye av de omkringliggende 
områdene øst og vest for det foreslåtte planområdet.  

Reguleringsplan for Granstunet, PlanID: E-167 (i sørvest), vedtatt 27.03.2008. Formål 
forretning/kontor. Området er utbygd.  

Kvartalet syd for planområdet («Shellkvartalet», område 19) er i kommunedelplanen angitt som 
sentrumsformål, med 75% BYA og 3,5 etasjer. Gjeldende regulering er detaljplanen for Miljøgata 
(Oslolinna), hvor reguleringsformålet er bustad/forretning/kontor. I planbeskrivelsen legges det vekt at 
dette kvartalet «blir sterkt eksponert i møtet med Gran sentrum». Det kreves detaljregulering.  

Området sydøst for planområdet, KDP område 24 «Gran Auto», er angitt som sentrumsformål. 
Reguleringsplan PlanID: E-213 Hovslia felt A, med formål bolig/forretning er vedtatt 2013. Møller 
ønsker å komme i gang, og etterlyser framdrift for Miljøgata.  

Øst for planområdet ligger kommunedelplanens område 23 «Lidskjalv», disponert til sentrumsformål 
med retningsgivende utnyttelse 65% BYA i 3,5 etasjer. Her lå «Wien-bygget» som nå er revet, og hvor 
det ifølge eierne planlegges forretningsbygg med fasade mot den kommende miljøgata og leiligheter.   

Reguleringsplan for Møllekvartalet PlanID: E-236 (på nordsiden av Lidskjalvgutua), vedtatt 
11.02.2016. Reguleringsendring i forbindelse med dispensasjon for oppføring av boligblokk på 263/29 
(«Møllegården», Lidskjalvgutua 2), ferdigstilt med ca 5 etasjer. Det er gitt rivetillatelse for «Wien-
gården», Storgata 33. Det er regulert fortau langs Lidskjalvgutua som ikke er opparbeidet. 
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6. PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 

I henhold til plan- og bygningsloven § 5 er følgende medvirkningsprosess gjennomført: 

Planprosess Dato 

Oppstartsmøte 14.09.2018 

Forhåndsvarsling til høringsinstanser, grunneiere og berørte naboer 18.10.2018 

Kunngjøring i avisen Hadeland og på nett 22.10.2018 

Orienteringsmøte med grunneiere (møtereferat er vedlagt) 17.01.2019  

Regionalt planforum Oppland (møtereferat er vedlagt) 29.01.2019 

Møte med grunneiere Storgata 19 og 23 (møtereferat er vedlagt) 08.04.2019 

Oppfølgingsmøte med grunneiere Storgata 19 og 23, samt nr. 29 (møtereferat er vedlagt) 14.05.2019 

Offentlig ettersyn  

Allmøte  

Følgende har kommet med innspill til planen: 

 Innspill Dato 

1. Fylkesmannen i Oppland 26.11.2018 

2. Oppland fylkeskommune 05.11.2018 

3. Norges vassdrags- og energidirektorat 01.11.2018, 

28.03.2019 

4. Bane NOR SF 07.11.2018 

5. Statens vegvesen Region øst 20.11.2018, 

05.02.2019 

6. Lunner – Gran brann og redning 21.11.2018, 

14.05.2019 

7. Glitre Energi 04.12.2018, 

19.03.2019, 

01.07.2019 

8. Hadeland og Ringerike Avfallsselskap  28.09.2018, 

26.02.2019, 

13.06.2019, 

17.06.2019 

9. Advokatfirmaet Buttingsrud DA på vegne av Langedrag Eiendomsselskap 16.11.2018 

10. Dag-Kristian Prestkvern og Andrea Müller 19.11.2018, 
09.01.2019, 
30.04.2019, 
21.05.2019, 
05.06.2019 

11. Bentor ANS v/ Bente Ødegaard 02.01.2019 

12. Advokatfirmaet Buttingsrud DA på vegne av Langedrag Eiendomsselskap og Dag-
Kristian Prestkvern og Andrea Müller 

18.03.2019 

13. Langedrag Eiendomsselskap 17.04.2019 

Vedlagt planen er merknadsnotat, der alle innspill er oppsummert og kommentert av forslagsstiller. 
Kopi av varslingsannonse og alle innspill er i sin helhet vedlagt planforslaget, i tillegg til møtereferater.  
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7. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET  

Plantype og hjemmel 

Detaljreguleringsplan etter PBL § 12-3. 

Arealformål og feltnavn 

AREALFORMÅL FELTNAVN AREAL 

 

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

 

Kombinert bebyggelse og anleggsformål - bolig, 
forretning, offentlig eller privat tjenesteyting, 
kontor, bevertning 

BKB1, BKB2, BKB3, BKB4, 
BKB5 

10 422 m2 

Renovasjonsanlegg f_BRE 80 m2 

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

Vei - kjørevei o_SKV1, o_SKV2, o_SKV3, 
o_SKV4, f_SKV 

2 414 m2 

Fortau o_SF1, o_SF2, o_SF3, 
o_SF4 

1 285 m2 

Gatetun f_SGT 633 m2 

Gang-/sykkelvei o_SGS1, o_SGS2  707 m2 

Annen veggrunn – teknisk anlegg o_SVT1, o_SVT2, o_SVT3, 
o_SVT4, o_SVT5, o_SVT6, o-
SVT7 

1 187 m2 

Hensynssone (pbl § 12-6)   

Hensynssone kulturmiljø H570  

Hensynssone frisikt H140  

Faresone flom H320  

Hensynssone infrastruktur H410 
 

Bestemmelsesområder (pbl § 12-7)  

Byggegrense for kjeller #1  

Anleggs- og riggområde #2  

Tillatt utkraging fra kote +207,80 #3  

Tillatt utkraging fra kote +211,80 #4  

Tillatt utkraging fra kote +212,00 #5  

Tillatt utkraging fra kote +216,00 #6  

 

Planområdet er på totalt 16 740 m2. 
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Bestemmelsesgrenser / bestemmelsesområder 

Bestemmelsesgrense #1 angir byggegrense for kjeller. 
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Bestemmelsesområde #2 angir midlertidig rigg- 
og anleggsområde for omlegging av 
Rv.4/Oslolinna (Miljøgata). Denne bestem-
melsen/ formålet opphører når anlegget er 
ferdigstilt.  

Bestemmelsesgrense #3 og #4 i plankartet angir 
tillatt utkraging utover byggegrense for hus F i 
felt BKB5. 

 

Utsnitt av plankartet med bestemmelsesgrenser i rødt (over). 
 

Perspektiv av hus F (t.v.) med utkraget hjørne og «bro» 
over til Storgt. 15 

 

Bestemmelsesgrense #5 og #6 i plankartet angir 
tillatt utkraging utover byggegrense for hus A og 
B i felt BKB4. 

 

Utsnitt av plankartet med bestemmelsesgrenser i rødt (over). 

 

Perspektiv av hus A og B der det krager ut over fortau i 
Lidskjalvgutua fra 3.etasje.  
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Avgrensning av planområdet 

Planområdet inkluderer hele område 13 (KDP Gran 
sentrum), samt veiformål for Lidskjalvgutua. Mot øst 
og syd er planområdet avgrenset av senterlinje for 
ny miljøgate, og mot vest av senterlinje for Storgata. 

Planområdet (inkludert offentlig trafikkareal) utgjør 
16,740 daa, markert i rødt. Netto areal ekskl. 
offentlig trafikkareal (blå strek) er 10,716 daa, 
markert i blått.  

 

Intensjonen med planen 

Gran jernbanestasjon har vært og er kjernen i tettstedsutviklingen omkring Vassenden, og Gran 
sentrum er det største tettstedet i kommunen. Regional plan for Oppland (2016) har utpekt Gran som 
regionalt senter for Hadeland, i tråd med rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og 
transportplanlegging. Kommunen har en vedtatt målsetning om å bygge opp under og videreutvikle 
det eksisterende, tradisjonelle sentrum med Storgata som handlegate. Dette planområdet, i 
kommunedelplanen kalt kvartal 13, er et nøkkelprosjekt i utviklingen av Gran sentrum. 

Hvor høyt og tett skal man bygge i tettsteder som Gran? Det må først og fremst kommunen selv 
avgjøre. I en slik avveining er det mange hensyn og dilemmaer, og meningene vil alltid være delte. 
Kravet om høy tomteutnyttelse er sentralt. Prinsippet om samordning av areal- og 
transportplanlegging berører de fleste lokaliseringsspørsmål som kommunen har på bordet og må ta 
stilling til. Ønsker man boliger i 
sentrum, må tilstrekkelige 
uteoppholdsarealer sikres, og 
det trekker i retning av 
konsentrert grunnflate og 
større byggehøyde. Samtidig 
må ny bebyggelse forholde 
seg til eksisterende, ofte 
bevaringsverdig bebyggelse 
med andre dimensjoner og 
mindre skala. Nye 
bygningsvolumer bør utformes 
med god landskapstilpasning 
og uten dominerende 
fjernvirkning. Det er ofte 
krefter som trekker virksomhet 
og ny bebyggelse ut i 
periferien, og hvis den Sett fra Oslolinna/Hovsgutua 1 
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tendensen får fritt spill, vil det være vanskelig å realisere målsetningen om et kompakt sentrum.  

Vi tror kommunen nå har et momentum for å ta gode, strategiske valg, og etter vår mening er dette 
den tomt i Gran sentrum som framfor noen bør reguleres med høy utnyttelse. Tomta skråner mot 
sydvest, og gir ideelle forhold for nye sentrumsboliger med gode uteoppholdsarealer på terreng, 
balkonger og takterrasser. Øst for Oslolinna/Miljøgata er det planlagt ny bebyggelse med høy 
utnyttelse i bratt, stigende terreng. Nord for planområdet er boligprosjektet «Mølleparken» i 
Lidskjalvgutua 2 nylig oppført. Vi støtter oss på utviklingsveilederen til kommunedelplanen for Gran 
sentrum. Denne inneholder en velbegrunnet analyse, men etasjetall og byggehøyde skal vurderes 
konkret og mer detaljert for den enkelte tomt. Vi foreslår en kombinasjon av varierte blokker i 4 til 6 
etasjer i øst, og nye «småhus» inne i kvartalet som knytter seg til og trapper ned mot den eldre 
sentrumsbebyggelsen. Terreng- og landskapsstudiene viser at det innenfor dette planområdet er 
mulig å bygge relativt høyt langs den nye Miljøgata i øst, samtidig med at det gis mulighet for å sikre 
og videreutvikle den bevaringsverdige småskalabebyggelsen i Storgata.  

 

  
Sett fra sørvest ved gatetunet, det røde huset er hus K. 
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Illustrasjonsplan 

 

Se vedlegg for illustrasjonsplan i målestokk. 
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Bebyggelsens plassering og utforming 

Det foreslås en kvartalsutbygging, med Storgata og den 
planlagte Miljøgata (Oslolinna) som viktigste 
strukturerende gater. Kvartalet begrenses mot vest av 
Storgata, med den porøse og lave trebebyggelsen som 
inngår i vernesonen, og den noe tyngre 
forretningsgården i Storgata 15. Mot øst og nord 
planlegges tyngre, ny blokkbebyggelse med blandet 
bruksformål. I likhet med den gamle trehusbebyggelsen 
i Storgata vil dette ikke være en lukket karrébebyggelse, 
men bygninger med gjennomgående siktlinjer, smett og 
passasjer. Utvendig følger husene en tydelig byggelinje 
som definerer det offentlige gaterommet.  

Innvendig planlegges et felles grøntareal med 
underliggende parkeringskjeller. Parkeringsdekket 
avtrappes mot vest, hvor en rekke med småhus tar opp 
høydeforskjellen ned til terrengnivå.   

I syd avsluttes kvartalet med en frontbygning mot syd, 
som sammen med motstående bebyggelse i kvartal 19 
vil danne en tversgående byromakse fra Smietorget mot 
Hovslia.  

 
 

For å lykkes med kommuneplanens og utformingsveilederens mål om en god utvikling av Gran 
sentrum, er det viktig å videreføre sentrumsutbyggingen med en kreativ utforming av 
bykjernekvartalene 19 (Shell) og 24 (Hovslia) i syd. 

I utformingen av de enkelte bygningene innenfor planområdet legges det vekt på å utnytte tomtens 
særlige kvaliteter i form av sentral beliggenhet, god kollektivtilknytning og en noe nær ideell topografi 
og orientering. Topografi og orientering muliggjør svært gode utearealer i felles gårdsrom, balkonger 
og takterrasser.  

Plangrepet legger til rette for en kombinasjon av boliger og næringsarealer. Det planlegges en variert 
boligsammensetning med både kompakte småleiligheter, familieboliger og større, attraktive 
toppleiligheter. I de nedre etasjene og på gateplan planlegges kontorer og forretninger.   

Byplangrepet følger anbefalingene i Utviklingsveilederen for Gran sentrum.  

Bebyggelsens dimensjoner vil variere og trappes opp fra den eksisterende stasjonsbyens skala og til 
den nye byen.  

Det vises til illustrasjonsvedlegg med snitt og oppriss som viser foreslått bebyggelse med 
omkringliggende omgivelser.  

Materialbruk 

Med et par unntak er tre det dominerende materialet i eksteriøret på bebyggelsen i Storgata Øst. 
Anbefalingen om å videreføre dette er tatt inn i planforslaget. Utformingsveilederen har retningslinjer 
om at kombinasjoner av tre, glass og mur/tegl også kan godtas. Dersom tre ikke velges som 
dominerende fasademateriale, skal det fremlegges en begrunnelse for valget, samt en beskrivelse av 
hva tiltaket tilfører Storgatemiljøet. Denne formuleringen foreslås tatt inn i reguleringsbestemmelsene. 
Det foreslås også bestemmelser om taktekkingsmateriale.   

De nye «småhusene» inne i kvartalet skal fremtre som en videreføring av den tradisjonelle 
trehusbebyggelsen i Storgata, men med et tidsmessig arkitektonisk uttrykk. Det foreslås trepanel som 
fasademateriale, og flat takstein eller stålplatetekking på taket. 

Blokkbebyggelsen med leiligheter og næringsbebyggelse skal benytte tre i kombinasjon med tegl/mur. 
Illustrasjonene viser tegl på fasader mot Oslolinna, et tungt materiale som egner seg godt på 
støyutsatte fasader og gir et urbant og holdbart uttrykk. For å bryte opp og myke opp, foreslås deler av 
bygningsvolumene med trekledning, i harmoni med småhusbebyggelsen. Hus A er foreslått med 
trekledning.  
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Grad av utnytting  

Det vises til teknisk forskrift, plan- og bygningsloven, NS 3940, samt veilederen «Grad av utnytting» 
2014 for måleregler og definisjoner. Kort fortalt betyr m²-BYA fotavtrykket til alle bygninger på tomta 
og %-BYA forholdet mellom bebygd areal og tomtearealet, m²-BRA er bruksarealet for alle målbare 
plan innenfor omsluttende vegger og forholdet mellom bruksarealet og tomtearealet angis som %-
BRA, mens i BTA er yttervegger inkludert. 

Vedtatt kommunedelplan har en retningsgivende tomteutnyttelse på 65% BYA, som signaliserer et 
ønske om høy utnyttelse. Samtidig skal man forholde seg til gitte forutsetninger for planarbeidet om 
bl.a. uteoppholdsareal, boligkvalitet, solforhold og urbane kvaliteter som har avgjørende betydning for 
utforming og tomteutnyttelse. Det foreliggende skisseprosjektet har en beregnet utnyttelse, inkludert 
eksisterende og planlagt bebyggelse, som framgår av følgende tabell: 

Beregnet utnyttelse 
BYA 

Felt sum BYA Feltareal 
BYA i 

skisseprosjekt 
Forslag maks BYA 

Storgata 21-29  BKB1 1 052 m² 1 794 m² 59 % 60 % 

Storgata 19 BKB2 328 m² 478 m² 69 % 70 % 

Storgata 15 BKB3 959 m² 1 300 m² 74 % 75 % 

Nordre del BKB4 1 947 m² 4 356 m² 45 % 50 % 

Søndre del BKB5 1 053 m² 2 556 m² 41 % 50 % 

Sum alle felt for 
bebyggelse:  5 338 m² 10 490 m² 51 % 56 % 

 
Skisseprosjektet danner utgangspunktet for tillatt utnyttelse i BYA for de enkelte felt i planforslaget, 
med noe margin for å ivareta usikkerheten ved videre prosjektering. Parkeringskjeller er ikke 
medregnet i utnyttelsen. 

Beregnet utnyttelse 
BRA 

Felt  
Sum BRA Feltareal % BRA skissepr. 

Storgt 21-29 BKB1 2 650 m² 1 794 m² 148 % 

Storgt 19 BKB2 597 m² 481 m² 124 % 

Storgt 15 Linstadgården BKB3 2 355 m² 1 303 m² 181 % 

Nordre del BKB4 5 912 m² 4 356 m² 136 % 

Søndre del BKB5 2 983 m² 2 556 m² 117 % 

Sum alle felt for 
bebyggelse: 

 
14 519 m² 10 490 m² 138 % 

 
(BRA for eksisterende bebyggelse er ca.-tall, og det er lagt på mulig økning av areal ved fortetting ihht 
reguleringsplanen på felt BKB1). 
 
Skisseprosjektet viser en mulig utbygging av området, innenfor de foreslåtte byggegrenser og øvrige 
rammer i plankart og reguleringsbestemmelser. For deler av planområdet kan utbygging være nært 
forestående, men for søndre del (felt BKB5) er framdriften noe uviss. Planforslaget legger noen 
rammer for bebyggelsen som skal sikre en variert utforming av bygningsvolumene, med sprang, 
forskyvninger og avtrapping i plan og høyde. Det foreslås også bestemmelser som skal sørge for en 
viss helhet i utformingen av området, selv om deler av utbyggingen kan skje over tid. I tillegg til 
byggegrenser i plan, foreslås det for blokkbebyggelsen en avtrapping av byggehøyde som reguleres 
gjennom prosentvis arealreduksjon av de øvre etasjene for hver enkelt blokk, angitt i 
reguleringsbestemmelsene.  
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Høyder 

Det er tatt utgangspunkt i kommunedelplan for Gran sentrum og Utviklingsveileder for Gran sentrum i 
arbeidet med utformingen av ny kvartalsbebyggelse mellom Lidskjalvgutua, Oslolinna, Hovsgutua og 
Storgata. Veilederen åpner i dette kvartalet for 4 etasjers høyde mot Oslolinna, samt en underetasje 
mot gårdsrommet. Argumentene for denne begrensningen i veilederen er at sol- og utsiktsforhold skal 
optimaliseres. Videre sier veilederen at «hjørner mellom hovedgater og primære sidegater skal fylles 
ut og markeres i bygningsformen» 
Å begrense bygningsmassen til 4 etasjer ut mot Oslolinna kunne føre til at all bebyggelse langs gata 
får 4 fulle etasjer uten variasjon i høyden, for å realisere tomtas arealpotensial. Dette ville resultere i 
en bebyggelse med repetisjon av like, firkantede blokker, og et monotont gateløp. 

 
 
Nettopp for å optimalisere sol- og utsiktsforhold er bebyggelsen heller foreslått med varierte høyder. 
Ved å introdusere høydevariasjoner på 3-6 etasjer frigis store arealer til solrike takterrasser med god 
utsikt, bebyggelsen får et mer variert uttrykk og bidrar til et dynamisk gateløp.  

 
Samtidig vurderes det som at situasjonen her fint tåler høyder opp mot 5-6 etasjer i begrensede 
områder, da dette også gir rom for å redusere bebyggelsen til 3 etasjer langs store deler av Oslolinna. 
Hvis man ser hele gateløpet langs planområdet under ett (inkludert åpningene mellom byggene) ligger 
bebyggelsen gjennomsnittlig på 4 etasjer, og ¼ av gateløpet har 3 etasjer eller ingen bebyggelse.  
 
I tråd med et ønske om en variert bebyggelsesstruktur og et behov for å markere hjørnet mellom 
Oslolinna og Lidskjalvgutua (jfr. Utviklingsveileder for Gran sentrum) er hjørnebygget foreslått med 
opptil 6 etasjer på det høyeste. Dette gir et markant hjørne som også fungerer som et 
omdreiningspunkt for hele kvartalsbebyggelsen. Den delen av bygget som har 6 etasjer utgjør 10% av 
fasaden ut mot Oslolinna, og mindre enn 6% av hele bebyggelsen. Ved å føre bebyggelsen opp i 5-6 
etasjer på enkelte deler er høydene for øvrig begrenset; det er verdt å merke seg at den 
gjennomsnittlige høyden for hele den planlagte bebyggelsen i planområdet ligger på litt over 3 etasjer. 
Høydevariasjonene er viktige grep for å kunne tilby en spennende og variert arkitektur som tilpasser 
seg den omkringliggende bebyggelsens skala. 
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Både kommunedelplanen og utviklingsveilederen angir føringer for høyder i Gran sentrum, og i den 
enkelte plan må det vurderes om foreslåtte høyder ivaretar krav til sol og utsikt – både innenfor 
planområdet og for omkringliggende bebyggelse. I det vedlagte illustrasjonsvedlegget er det vist 
sol/skyggediagrammer av foreslått bebyggelse med omkringliggende bebyggelse. I fremtiden kan det 
komme ny bebyggelse både øst for Oslolinna og nord for Lidskjalvgutua. En variasjon i høyder vil 
være gunstig for solforholdene på en eventuell fremtidig bebyggelse på østsiden av Oslolinna, den 
lave ettermiddagssola ved høst-/vårjevndøgn vil uansett kaste skygger mot øst – også med 4 eller 5 
etasjer. Om formiddagen ved høst-/vårjevndøgn vil ny bebyggelse kaste skygge nord for planområdet 
- også med 4 eller 5 etasjer. Allerede i mai er skyggene kortere, og nabobebyggelsen berøres i liten 
grad. Terrenget stiger mot øst, og med sokkeletasje med næring mot Oslolinna østside vil ny 
boligbebyggelse ligge høyere enn foreslått bebyggelse innenfor planområdet. Ny bebyggelse innenfor 
Møllekvartalet vil mest sannsynlig orienteres mot vest, tilsvarende blokkbebyggelsen langs Oslolinna, 
og utsikten vil dermed ikke berøres av planforslaget.  
 
Dersom det konkluderes med at 6 etasjer er for høyt i Gran sentrum, vil det for dette prosjektet bety en 
vesentlig reduksjon av utbyggbart bruksareal. Arkitektonisk er det uheldig å kutte bare toppetasjen på 
hus B, som kun inneholder én leilighet. I realiteten vil konsekvensen være at en hel mellometasje 
lenger ned må fjernes, dersom man skal oppnå tilsvarende avtrapping av bebyggelsen og rytme langs 
gateløpet. Det vil i praksis si at hele 3 leiligheter må utgå. En slik reduksjon av prosjektets størrelse 
kan ha avgjørende betydning for gjennomføringen. Prosjektet har allerede en stor byrde i form av 
pålagte parkeringskrav og en derav følgende kostbar parkeringskjeller. Blir prosjektet vesentlig 
beskåret, kan det fort vise seg å bli for kostbart i forhold til det man får igjen ved salg av leiligheter, og 
risikoen øker for at prosjektet må skrinlegges. 
 
Ved opparbeidelse av ny miljøgate og utvikling av Gran sentrum med et mer bymessig preg, vurderes 
Oslolinna som en urban bygate som kan tåle mer enn den generelle høydebegrensning på 4 etasjer. 
Det viktigste for å oppnå attraktive byrom, er variasjon. Variasjon i høyder og skala, størrelse på 
plasser og offentlig rom, takform og materialitet på gulv og vegger. En variasjon mellom det høye og 
lave, det trange og åpne, det myke og harde, det tradisjonelle og moderne. Planforslaget skal ikke 
skape presedens for at 6 etasjer tillates som generell byggehøyde i Gran sentrum, snarere at 
byggehøyder i den enkelte detaljreguleringsplan skal tilpasses tomtas beliggenhet når det gjelder sol 
og utsikt, terreng og naboer, bevaring av kulturmiljø og ønske om fortetting i bykjernen.  

Avtrapping av blokkbebyggelsen 

For å oppnå variasjon i byggehøyder og store takterrasser, er det foreslått reguleringsbestemmelser 
som angir krav til avtrapping. 

For blokk A (i nord langs Lidskjalvgutua) som er utformet med skråtak, er det på plankartet angitt en 
maksimal mønehøyde, og i reguleringsbestemmelsene spesifikke gesimshøyder for takfot og terrasse 
i hhv. øst- og vestenden av bygningen.  

For blokkene B til F som har flate tak, er høyden regulert med et krav om prosentvis reduksjon av 
areal på de øverste etasjene. Tabellen i reguleringsbestemmelsene er tatt inn nedenfor. Hensikten er 
å sikre en hensiktsmessig avtrapping, men samtidig å gi en viss fleksibilitet i detaljprosjekteringen. 
Alternativet ville være et plankart med svært detaljerte byggegrenser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feltnavn Maks. bruttoareal BTA for 
øverste etasje av nærmest 
underliggende etasjes BTA 

Maks. bruttoareal BTA for nest 
øverste etasje av nærmest 
underliggende etasjes BTA 

BKB4, blokk B 60-75% 80-90% 

BKB4, blokk C 60-75% 70-80% 

BKB4, blokk D 60-75% 70-80% 

BKB5, blokk E 55-70% 85-95% 

BKB5, blokk F 45-60% 85-95% 
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Etasjetall og gesims- og mønehøyde for ny bebyggelse 

Felt Hus/blokk Etasjer Gesimshøyde Mønehøyde  Maks. 
kotehøyde 

BKB4 Blokk A 4 etg.+U  Ca 13,5m Ca. 17m C+225,00 

BKB4  Blokk B 4-6 etg. Ca. 15m Ca. 21,5m C+230,00 

BKB4  Blokk C 3-5 etg. Ca. 11,5m Ca. 17m C+225,00 

BKB4  Blokk D 3-5 etg. Ca. 11,5m Ca. 17m C+223,75 

BKB5  Blokk E 4-5 etg. Ca. 13m Ca. 16m C+223,00 

BKB5  Blokk F 3-4 etg. Ca. 12m Ca. 16m C+221,30 

BKB4  Hus G 2 etg.+U Ca. 7,5m Ca. 9,5m C+216,00 

BKB4  Hus H 2 etg.+U Ca. 7,5m Ca. 9,5m C+215,75 

BKB4  Hus I 2 etg.+U Ca. 7,5m Ca. 9,5m C+215,50 

BKB4  Hus J 2 etg.+U Ca. 7,5m Ca. 9,5m C+215,00 

BKB4  Hus K-L 2 etg. Ca. 7,5 Ca. 9,5m C+215,50 

BKB5  Hus M 2 etg. Ca. 7,5 Ca. 9,5m C+215,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustrasjonen viser høyder og prosentvis fordeling for den foreslåtte bebyggelsen innenfor BKB4 og BKB5. 
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Oppriss fra vest BKB4 og BKB5 

 
Oppriss fra øst (Oslolinna) BKB4 og BKB5 

 

 
Oppriss fra vest (Storgata) hele planområdet 
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Takform  

De fleste eksisterende hus på østsiden av Storgata har saltak, med noe varierende møneretning. 
Utbyggingsveilederens anbefaling er at eventuell ny bebyggelse langs Storgata bør ha saltak og være 
gavlstilt slik at den tradisjonelle strukturen med oppdelte og korte fasadelengder på den enkelte 
eiendom blir opprettholdt. Selv om de fleste av disse husene reguleres til bevaring, er det noen 
eiendommer som kan ha et visst utbyggingspotensial. For disse er det angitt byggegrense, tillatt 
høyde og takvinkel, samt møneretning for ny bebyggelse. Foreslåtte byggegrenser skal ivareta 
intensjonen om smett og siktlinjer. For tomter med eksisterende bebyggelse hvor det ikke er 
utbyggingsmulighet, bekrefter og viderefører planforslaget byggegrense og høyde på nåværende 
bebyggelse.  

 
For å oppnå ønsket tomteutnyttelse, vil planlagt bebyggelse i nord, øst og syd vil ha andre 
dimensjoner og betydelig større høyde, og det er derfor naturlig med et annet og mer urbant 
formspråk. Bygningene langs Oslolinna har flate tak. De store volumene brytes ned med avtrappinger 
og brutt gesims, vertikale sprang og innskjæringer, og det legges til rette for takterrasser. På tak der 
det ikke er takterrasser er det vist sedumtak som bidrar til å forsinke og fordrøye nedbør.  

Blokk A i nordenden langs Lidskjalvgutua foreslås utformet med skråtak, og vil ha slektskap både med 
småhusbebyggelsen og med blokkene langs Oslolinna.  

Småhusene G, H, I, J, K, L og M inne i kvartalet skal ha saltak og varierende møneretning som den 
eldre bebyggelsen.  

 

Plasser og romdannelser 

Hensikten med plangrepet er å skape en tydelig avgrensning 
mellom det offentlige gaterommet og de halvprivate og 
private sonene inne i kvartalet. Samtidig ønskes det å 
nyansere den foreslåtte kvartalsstrukturen, ved å etablere 
åpninger med halvoffentlige ganglinjer og smett gjennom 
kvartalet. Passasjen mellom de nye «småhusene» og 
baksiden av eksisterende bebyggelse i Storgata vil få et 
halvoffentlig preg, hvor reguleringens kombinasjonsformål 
kan åpne for mindre næringsbedrifter i tillegg til boliger. Det 
antydes også mulighet for uteservering i tilknytning til hus K-
L inne i kvartalet.  

Gaterommet i Storgata, den ombygde Oslolinna i øst og den 
nye tverrgata (Hovsgutuas forlengelse) i syd vil ha et 
offentlig preg, med forretninger og publikumsrettede 
funksjoner. Fasaden mot syd vil bli en ny og synlig 
«byfront», med et raust og solrikt fortausareal som kan egne 
seg til torgsalg og uteservering. Dette vil kunne bli en 
offentlig plassdannelse i forlengelsen av Smietorget.  

Det kan etableres en grønn buffer mot veien med større, 
oppstammede trær og regnbed. Åpne vannrenner sørger for 
at takvann føres til grøntarealet. Plassen kan opparbeides 
med uteservering, sykkelparkering, benker og beplantning. 
Det bør vektlegges høy kvalitet på materialer og overganger. 
Plassen må legges til rette for sambruk, hvor folk beveger 
seg og oppholder seg samtidig som det er biltrafikk til og fra 
p-kjeller.  

 

Tegnforklaring:  
Viktige gangforbindelser: rød stiplet linje 

Stier og smett: grønn prikket linje 
Plassdannelser og byrom: blå skravur  
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Næring 

Byggeområdene i kvartalet er foreslått regulert til «kombinert formål», som i tillegg til boliger omfatter 
forretning, offentlig eller privat tjenesteyting, kontor og bevertning. Skisseprosjektet omfatter ca. 830 
m² BTA næringsareal i nordre del (BKB4), og ca. 2380 m² BTA næringsareal i søndre del (BKB5), som 
til sammen kan utgjøre i størrelsesorden ca. 100 arbeidsplasser, avhengig av type næring.  

Næringsbygget lengst syd i felt BKB5 (hus F) er planlagt som et rent kontorbygg. Kontorbygget er 
tenkt koblet sammen med eksisterende forretningsbygg i Storgata 15 med en innglasset bro, for å 
utnytte felles fasiliteter og gi mulighet for sambruk.  

 
Illustrasjonen viser næringsbebyggelse i sør, mot Hovsgutua. 

Det er Storgata som fortsatt skal være hovedgata i Gran, med handel og tjenestetilbud. Langs 
Oslolinna skal fasadene være åpne mot gata, men forslagsstillers fokus (utover å bygge boliger) er 
først og fremst kontorlokaler. Det legges til rette for at det kan etableres for eksempel servering eller 
tjenestetilbud, eventuelt også mindre forretninger i den grad markedet gir mulighet for det. 

 
Sett fra nordøst, hus B med kontorer i 1. og 2. etasje mot Oslolinna og Lidskjalvgutua. 
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I småhusene K, L og M kan det også etableres næringsvirksomhet, for eksempel mindre 
serveringssteder, verksted, kontor eller liknende. Det er illustrert et glasshus i tilknytning til Hus L som 
gir mulighet for uteservering uavhengig været. 

Uteplasser for næringslokaler i gårdsrommet plasseres med god eksponering fra både Oslolinna og 
Storgata, og ligger i tilknytning til gangveier. 

Boligmiljø og bokvalitet 

Det er ønske om flere boliger i sentrum, slik kommunedelplan for Gran 
sentrum legger opp til. Flere boliger vil bidra til å oppnå målet om en et 
kompakt by- og bomiljø med korte avstander mellom aktiviteter knyttet til 
jobb, handel, skole, idrett, rekreasjon og fritid. Med flere mennesker som 
bor i bykjernen, vil det gi mer liv og attraktivitet til sentrum av Gran – 
også på kveldstid. Det kan føre til økt etterspørsel etter handels- og 
tjenestetilbud som kafeer, treningssenter, frisører, blomsterbutikk, 
matbutikker og kiosker. Ved at folk bor nær hverdagsfunksjoner og 
togstasjon, kan det føre til et redusert behov for å bruke bil. 

Bykjernen er særlig attraktiv for eldre, som ofte etablerer seg sentralt og 
er en kjøpesterk gruppe. Mindre leiligheter til små husholdninger eller 
ungdom (utleie) er også etterspurt.  

Topografien, og tomtens beliggenhet midt i sentrum gir et særlig godt 
utgangspunkt for å utvikle et godt boligmiljø. Boligene vil få tilgang til 
gode, skjermede utearealer med sol og utsikt. Samtidig vil de ha kort vei 
til viktige sentrumsfunksjoner og til kollektivtransport.  

Det planlegges for en variert boligsammensetning, der 
blokkbebyggelsen inneholder 2-, 3- og 4-roms leiligheter. Bebyggelsens 
avtrapping gir store, private takterrasser, og leiligheter i 1. etasje har utgang til markterrasse. Øvrige 
leiligheter har romslige balkonger som er skjermet fra naboleiligheter og trafikkstøy. Alle uteplasser er 
vendt mot sør og/eller vest. Hoveddelen av leilighetene er gjennomgående, og de ensidige 
leilighetene ligger mot sør eller vest. Stue og/eller kjøkken med spiseplass er plassert mot sør/vest, 
slik at det kan åpnes opp mot uteplassen. Leilighetene vil få et fint utsyn over det nærliggende 
bylandskapet og videre utover mot Vigga. 

Det er heis direkte til parkeringskjeller, og et finmasket gangveinett i naturlige ganglinjer. 

 

Leilighetsfordeling 

 Nord Syd 
 2R 3R 4R Hus   2R 3R 4R   

Plan 06     1           
Plan 05   1 3         1   
Plan 04 1 2 4         2   
Plan 03 5 2 5     1 1 1   
Plan 02 6 3 4     1 1 1   
Plan 01 3 4   4           
Plan 00 1 1             

Sum: 17 11 18 4 50 2 2 5 9 

 34 % 22 % 36 % 8 %   22 % 22 % 56 %   
 

I tillegg til leiligheter, foreslås det 4 større familieboliger. Småhusene er på ca 130-150 m2, med flere 
terrasser, hagearealer og direkte atkomst til boligen fra parkeringskjeller. Boligene opparbeides med 
en mindre forhage mot vest og hage i nivåer, mens hovedinngangen er i husets 1.etasje med 
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gangatkomst fra felles gårdsrom. De terrasserte hagene og huskroppene skjuler parkeringssokkelen 
og utligner høydeforskjellen mellom gateplan langs Oslolinna og eksisterende terreng.     

Uteoppholdsareal 

 
Illustrasjonen viser areal på terreng og differensiering mellom private, halvprivate/halvoffentlige og offentlige uterom. 
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I kommuneplanvedtaket 26.05.2011 
ble kravet til uteoppholdsareal for 
sentrumsbebyggelse og blokker satt 
til 30m² pr. boenhet. Balkonger og 
terrasser kan regnes med.  

Halvparten av det totale kravet skal 
være et samlet lekeareal med god 
arrondering og beliggenhet. Dette 
er lagt til grunn for planforslaget.  

Planforslaget legger til rette for 
gode og skjermede utearealer for 
lek og opphold. Området er planlagt 
slik at bebyggelsen i seg selv 
skjermer for trafikkstøy og gir 
mulighet for etablering av gode 
uterom for barn og voksne i 
gårdsrommet.  

 

 

 

 

 

 

Illustrasjonen viser uteoppholdsareal på 
terreng/lokk i de to utbyggingsfeltene 

BKB4 og BKB5, og det «sentrale 
lekearealet» som inngår i samlet 

uteoppholdsareal.  

 
 
Illustrasjonsplanen viser forslag til hvordan felles uteareal kan opparbeides med en kombinasjon av 
åpen overvannshåndtering, beplantning og variasjon i dekke, lek for barn og opphold for voksne. 
Private uteplasser på mark avskjermes med hjelp av vannspeil og beplantning. Inngangspartiene til 
småhusene har en mer halvprivat karakter, men disse boligene har store, private uterom på andre 
sider. Småhusbebyggelsen tar opp høydeforskjellen ned fra parkeringsdekket til terreng, og bryter opp 
og skjuler kjellerveggen med huskropper, trapper og terrasserte hager. Det legges opp til trapper og 
stier der det er naturlige ganglinjer. Foran småhusene opparbeides forhager og en grønn 
gangforbindelse mellom ny og eksisterende bebyggelse i Storgata. 

Pga mulig krav om brannoppstillingsplasser for brannbil i gårdsrommet er det tatt høyde for det i 
planleggingen av utearealene. Plassene skal kunne benyttes som utearealer all den tid det ikke er 
behov for oppstilling av brannbil, men plassene skal ikke utstyres med fast møblering og beplantning 
som hindrer tilkomst for brannberedskap.   

I illustrasjonsplanen er det vist åpen overvannshåndtering, der takvann og annet overflatevann kan 
samles i vannspeil. Vann er et trivselsskapende element i uterommet, hvor barna kan vasse, plaske, 
og ha rollelek i små båter. Det skal sikres maksimal vanndybde i tråd med teknisk forskrift. Ved vannet 
kan det opparbeides for sandlek og andre lekeapparater, slik at store deler av utearealet kan brukes 
av barn. I tilknytning til lekearealene er det vist sitteplasser. I felles utearealer er det foreslått mindre 
drivhus hvor beboere kan dyrke og være sammen.  

Det er foreslått avgrensede arealer i tilknytning til kontorlokaler og andre typer næringslokaler. Det er 
vist et større veksthus/glasshus i tilknytning til uteservering ved hus K og L. Dette gir mulighet for bruk 
av uteplasser også når det er dårlig vær, og vil skjerme for støy fra uteserveringen. 

Fra omkringliggende veier er det universelt utformede gangveier inn til og gjennom gårdsrommet, med 
rampe ned til terrengnivå på søndre del. 
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Det vises til illustrasjonsvedlegget, hvor det er vist eksempler på hvordan utearealet kan opparbeides. 

Tabellen nedenfor viser anvendbart uteoppholdsareal MUA fratrukket støybelastet areal 
(jfr. støyrapporten) pr. boenhet, sammenholdt med kravet i kommunedelplan for sentrumsområdet: 

Uteoppholdsareal MUA        

  
MUA på 
terreng/lokk 

Private 
balkonger 

Private 
takterrasser 

MUA 
totalt 

MUA pr 
bolig 

Krav KDP 
pr 
boenhet 

"Samlet 
lekeareal" 

Lekeareal  
pr bolig 

Krav KDP 
pr 
boenhet 

BKB4 2 019 m² 409 m² 522 m² 2 950 59 m² 30 m² 1 018 m² 20 m² 15 m² 

BKB5 791 m² 82 m² 118 m² 990 m² 110 m² 30 m² 386 m² 43 m² 15 m² 
 

Tabell og diagram viser at kravet til uteoppholdsareal tilfredsstilles med god margin i begge 
utbyggingsfelt. 

I tillegg til krav til størrelse på utearealer i reguleringsbestemmelsene, foreslås minimumskrav til 
jordmasser over garasjedekket for å legge til rette for beplantning av større busker og trær. 
Plasseringen av dette må tilpasses overvannsplan, slik at jordmasser kan benyttes til fordrøyning av 
vann.  

Det foreslås rekkefølgekrav om opparbeidelse av uteareal ved trinnvis utbygging. 

 

 
Illustrasjonen viser gårdsrommet.  

Sol og skygge 

Det vises til sol/skyggediagrammer som inngår i illustrasjonsvedlegget.  

Ny blokkbebyggelse langs Oslolinna kaster noe skygge på gårdsrommet om morgenen. Hus A kaster 
noe skygge på Hus B på ettermiddag, men det er kun de 2 nederste etasjene som er berørt og i disse 
etasjene er det planlagt kontorlokaler. Småhusene kaster skygge inn i gårdsrommet på 
ettermiddag/kveld ved høst-/vårjevndøgn. Midt på dagen er hele gårdsrommet solbelyst. Alle private 
uteplasser er solbelyst om ettermiddagen sommerstid.  
 
Bebyggelsen langs Oslolinna kaster skygge på eiendommer øst for planområdet på ettermiddag/kveld 
ved høst-/vårjevndøgn. Hus B kaster noe skygge på nabobebyggelsen i nord på morgenen, mens Hus 
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A kaster noe skygge på nabobebyggelsen i nord midt på formiddagen. På ettermiddagen er ikke 
nabobebyggelsen i nord berørt av planforslaget. Øvrige naboer er ikke berørt av planforslaget. 

Tilgjengelighet og universell utforming  

Terrenget er skrånende, men det er mulig å planlegge uteoppholdsareal og gangatkomst med 
universell utforming med ramper i terrenget.  

Blokkene vil ha heis, og vil dermed komme inn under gjeldende krav til tilgjengelig bolig i Teknisk 
forskrift. Småhusboligene har ikke alle hovedfunksjoner på inngangsplanet, og det er dermed ikke 
krav om heis. For næringslokalene vil krav om universell utforming gjøres gjeldende.  

For reguleringsbestemmelsenes del er det lagt til grunn at krav til tilgjengelighet og universell 
utforming er ivaretatt gjennom gjeldende Teknisk forskrift.  

 
Både boliger og næringsarealer mot Oslolinna får trinnfri atkomst fra gateplan, og det er universelt utformede 
gangveier inn til felles gårdsrom.  

Atkomst, vei og trafikk  

Innledningsvis ble det lagt opp til avkjørsel fra Storgata med nedkjøring til parkeringskjeller, slik 
situasjonen er i dag. Løsningen har møtt innvendinger fra grunneiere i området, blant annet på grunn 
av økt trafikkbelastning i Storgata. En rekke alternative avkjøringsløsninger er deretter blitt utredet, og 
saken er drøftet bl.a. i Regionalt planforum og med Statens vegvesen. Det vises til en egen 
redegjørelse for disse alternativene i særskilt vedlegg. Det er gitt aksept for at garasjekjeller i nordre 
del kan få avkjørsel fra Lidskjalvgutua, og at denne kan påkobles Oslolinna. Denne løsningen er lagt til 
grunn for planforslaget, sammen med en innkjøring til garasjekjeller i syd fra Hovsgutua. 
Parkeringskjellerne skal kobles sammen i andre byggetrinn.   

Det vises til vedlagte notat vedrørende veiutforming som er lagt til grunn for plankartet. Det vises også 
til notat vedrørende trafikksikkerhet, utkast til teknisk plan, samt vurdering av alternative løsninger for 
avkjørsler. 
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Fra Storgata 

Renovasjon og varelevering vil ha avkjørsel fra Storgata 
mellom Storgata 15 og 19, og utkjøring til Storgata via 
eksisterende passasje mellom Storgata 19 og 21. Begge 
benyttes i dag til inn- og/eller utkjøring, herunder 
varelevering til Storgata 15. Denne kjøresløyfen dimen-
sjoneres for kjøretøy L, stor lastebil (dvs. for renovasjon og 
varelevering), og reguleres til samferdselsformål 
«Gatetun». Både inn- og utkjørselen oppfattes nok som 
ganske trang, men situasjonen er at de begrenses av 
verneverdige bygninger, og dersom renovasjon og 
varelevering skal skje på egen grunn er det vanskelig å 
forestille seg andre alternativ. De to avkjøringene er i bruk 
både til parkeringsplassen og for varelevering nå i dag, og 
sporingskurvene på illustrasjonen viser at løsningen også 
fungerer ut fra en teoretisk analyse. Store kjøretøy kan 
benytte «dimensjonerende kjøremåte A» slik at de ved av- 
og påkjøring kan unngå å benytte motgående kjørefelt.  

 
 
 
 
 
 

Selv om det kan tenkes at Storgata gjøres om til gågate på sikt, vil det fortsatt være nødvendig å sikre 
fremkommelighet for noe kjøring og stans: 

• Utrykningskjøretøy  
• Eldre som har behov for å bli kjørt til døren  
• Andre med redusert forflytningsevne som har behov for å bli kjørt nær inngang  
• Varelevering (jevnlig til bedrifter m.m.)  
• Renovasjon  
• Sporadisk behov (flyttebiler, levering av vaskemaskiner etc) 

Kjøring til eksisterende eiendommer langs Storgata må ivaretas.  

Fra Lidskjalvgutua 

Lidskjalvgutua foreslås med enveistrafikk med innkjøring fra Oslolinna. Nedre del av Lidskjalvgutua er 
smal, og det foreslås en breddeutvidelse til 5 m på øvre del når veien skal forlenges. Det er en 
forutsetning at påkobling av Lidskjalvgutua til Oslolinna kan 
skje før Oslolinna blir ombygd, og ifølge veikonsulent er 
dette uproblematisk. I gjeldende regulering er det fortau 
langs nordre side av Lidskjalvgutua, og det foreslås fortau 
på 2,5m langs søndre side av Lidskjalvgutua på øvre del 
langs felt BKB4 som kobles på gang-/sykkelveien langs 
Oslolinna. Nordre del av dagens Lidskjalvgutua mot Mølla 
vil måtte kobles på (som i dag), og denne har svært liten 
avstand til regulert gang- og sykkelveg. Det foreslås mindre 
endringer av gjeldende miljøgateplan, som vist i plankartet 
der veier, g/s-vei og annen veggrunn er justert i henhold til 
teknisk underlag fra veikonsulenten. Rabatt mellom 
veibanen på fremtidige Oslolinna og fremtidig parallell gang- 
og sykkelvei justeres ned fra 3,0 til 1,5 meter bredde ved 
kryssing av Lidskjalvgutua.  

Det vil være nødvendig å ta opp høydeforskjellen med mur 
langs denne nordre delen av Lidskjalvgutua som går parallelt med Oslolinna, for å unngå store 
terrengutslag på tilgrensende eiendommer. 

Så lenge Lidskjalvgutua er stengt for gjennomkjøring mot Oslolinna vil gata ha god kapasitet til å ta 
unna trafikken til/fra området, og det anses også at krysset mellom Storgata og Lidskjalvgutua vil ha 
god kapasitet og framkommelighet. 
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Det foreslås rekkefølgekrav for opparbeidelse av Lidskjalvgutua, og etappevis opparbeidelse av 
regulert gang-/sykkelvei langs Oslolinna.  

Fra Hovsgutua 

Varelevering til søndre del vil også ha mulighet for utkjøring i syd mellom eksisterende kontorbygg i 
Storgata 15 og nytt kontorbygg (ut til Hovsgutuas forlengelse). 

Det planlegges for inn-/utkjøring til parkeringskjeller under søndre del fra Hovsgutua, parallelt med 
utkjøring for varetransport. Utkjøringene må flettes sammen til ett utgående kjørefelt før Hovsgutua, 
slik at det unngås flere kjøretøy i bredden samtidig.  

Inn- og utkjøringen mot Hovsgutua vil krysse fortauet langs gata. Det anses at situasjonen her vil være 
oversiktlig både for de gående på fortauet og for de kjørende som skal krysse fortauet, og det vil være 
tydelig at adkomsten krysser en gangåre.   

Trafikkmengder 

Det er utarbeidet et notat vedrørende trafikksikkerhet hvor det er inkludert beregning av 
trafikkmengder. Det er anslått at den samlede trafikken pr døgn til/fra området vil være ca. 1250 
bilturer (sum begge veger).   

Trafikkberegningen viser at det er svært liten sjanse for at avkjørselen vil forårsake kødannelser i 
Hovsgutua. 

Trafikkmengder i Lidskjalvgutua antas å være så små at det godt kan kombineres med gangtrafikk 
til/fra boliger og eiendommer som sogner til gutua, dersom Lidskjalvgutua beholdes som i dag. 
Dersom Lidskjalvgutua åpnes for gjennomkjøring mot Oslolinna vil den få mer karakter som 
sentrumsgate med betydelig større trafikk, og bør da tilrettelegges med tosidig fortau. Planforslaget 
viser fortau på begge sider av Lidskjalvgutua, langs nordre side o_SF1 og langs søndre side o_SF4. 
Fortauet går langs felt BKB4 og kobler seg på gang-/sykkelveien langs Oslolinna. 

Trafikkmengdene i inn-utkjøringa fra Hovsgutua tilsier ikke behov for spesielle tiltak for gangtrafikken. 

Frisikt 

Det er lagt inn friskt i både nye og eksisterende avkjørsler innenfor planområdet. Håndbok N100 er 
lagt til grunn for stoppsiktkrav. Hensynssone frisikt er lagt inn i plankartet, og det er knyttet 
bestemmelser til hensynssonen med rekkefølgekrav om opparbeidelse. Krav til opparbeidelse av 
frisiktsoner gjelder for frisiktsoner i tilknytning til det omsøkte felt.  

For øvrig gjelder Lov om vegar § 43, der det er eier eller bruker av eiendommen som er ansvarlig for 
vedlikehold av avkjørsel til eiendommen, herunder frisiktlinjer mellom avkjørsel og offentlig veg.   

Parkering 

Planområdet omfatter i dag store parkeringsarealer som ved den planlagte utbyggingen vil erstattes 
med ny bebyggelse. Det er stort behov for parkeringsplasser i Gran sentrum, og planforslaget legger 
til rette for parkeringskapasitet utover den nødvendige egendekningen for ny bolig- og 
næringsbebyggelse.  

Kommunedelplanen for Gran sentrum har angitt krav til bilparkering med 1,0 plass for boliger <60 m², 
2,0 plasser for boliger >60 m², for øvrig bl.a. 1,0 plass pr 50 m² forretnings- eller kontorlokaler. I det 
framlagte planforslaget er dette benyttet som parkeringsnorm, men noe mer differensiert slik at kravet 
for 3-roms settes til 1,5 plass pr. bolig. For øvrig gjelder privatrettslige krav til parkering knyttet til 
salgskontrakt mellom kommunen og kjøper av Lidskjalvgutua 5 (del av BKB4). Det skal sikres 15 
plasser for Smietorget, og ca 30 plasser for allmennheten. Plassene for allmennheten kan inngå i 
parkeringskravet for næringsareal. Som tabellen under viser, er kravet til parkering for næring ca 16 
plasser for BKB4 og det er derfor lagt inn ytterligere 15 plasser for allmennheten. 

Under boligblokkene planlegges en sammenhengende garasjekjeller. Parkeringskjeller for nordre og 
søndre del av kvartalet kan bygges etappevis, men skal kobles sammen i andre byggetrinn. 

Det legges til rette for kantparkering i Storgata og Oslolinna/Miljøgata.  
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Tabellen under viser foreslått krav i reguleringsbestemmelsene, og prosjektert dekning i 
skisseprosjektet.  

Parkering - nord 2R 3R 4R Næring Sum Skisse-
prosjekt 

P-norm 1,0 1,5 2,0 1,0 /50 m²     

Behov 16,0 19,5 42,0 16,6 112,1   

Smietorget      15   

Allmennheten      15   

Parkering nabo           6   

       148,1 190 
 

Parkering - syd 2R 3R 4R Næring Sum   

P-norm 1,0 1,5 2,0 1,0 /50 m²     

Behov 2,0 3,0 10,0 47,6 80,6   

       80,6 90 
 

Kantparkering        

Storgata   
  

  8 

Oslolinna             6 

     totalt Ca. 300 

 

I reguleringsbestemmelsene er det lagt inn krav om at minst 50% av bilplassene skal ha elektrisk uttak 
for ladbar motorvogn (el-bil).  

For sykkelparkering foreslås et krav på minst 2 oppstillingsplasser pr. bolig, hvorav 25% overdekket.  

Trafikkstøy 

Det er utarbeidet støyutredning, som viser at fasader som vender ut mot Oslolinna/Miljøgata ligger i 
rød støysone og har støynivå over 65 dB. Dette er i utgangspunktet i strid med bestemmelsene i KDP, 
men kommuneplanens arealdel definerer området som et sentrumsområde og det er ønskelig med 
flere boliger i Gran sentrum. Det er vanlig med mer lempelige krav for avviksområder, men det 
foreligger ikke tilpassede sentrumsbestemmelser med tanke på støy for Gran kommune. Planområdet 
har en klar sentrumsfunksjon med blandet arealbruk (boliger og kontor/forretninger/service), det 
planlegges for høy arealutnyttelse, og det er ca 250 m til togstasjonen. For å oppnå føringer i 
overordnede planer om utvikling av et kompakt by- og boligmiljø i Gran sentrum, vil det måtte tillates 
avvik fra retningslinje for støy. 

I de tilfellene hvor det ikke er definert avviksområder skal kommunen avklare muligheter for avvik og 
tilpasninger i den enkelte reguleringsplan. I henhold til veileder til retningslinje for støy skal 
planbestemmelser være tilpasset den konkrete planen, og dersom det skal tillates avvik må dette 
fremkomme i planbestemmelsene. 

I støyrapporten er det derfor foreslått prosjektspesifikke reguleringsbestemmelser hvor området 
behandles på samme måte som typiske avvikssoner i sentrumsområder, slik at det kan tillates boliger 
i rød støysone. Dette er fulgt opp i reguleringsbestemmelsene, hvor det tillates avvik fra retningslinjen 
for fasader mot Oslolinna. Det stilles krav til at bygninger i rød støysone skal ha leiligheter som er 
gjennomgående og det skal være tilfredsstillende støynivå utenfor vindu til rom med støyfølsom bruk 
(soverom og stue).  

Det vurderes ikke som nødvendig å legge inn hensynssone støy i plankartet. Støysone benyttes for å 
synliggjøre områder med potensielle støyproblemer, vanligvis som del av kommuneplan. I dette tilfellet 
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er det utarbeidet detaljerte støyberegninger, og hensyn til støy er ivaretatt i planens bestemmelser 
samt med byggegrenser i plankartet.   

Støyhensyn er bygget inn i selve plangrepet, der bebyggelsen er plassert nær støykilden og skjermer 
utearealer og hovedfasade mot støy. Bebyggelse langs Oslolinna er brutt opp for å tilpasses 
bebyggelsesstruktur og skala forøvrig i Gran sentrum, samtidig som det sikrer behovet for tilkomst for 
brannbil til gårdsrommet. Den oppbrutte strukturen gir noe støylekkasje inn i mellomrommene, men i 
begrenset grad. Støyrapporten viser at det hovedsakelig er gul støysone i mellomrommene, og støyen 
er derfor lettere å avbøte med fasadetiltak i form av plassering av vindu og type vindu.  

Skisseforslaget er videre bearbeidet etter funn i 
støyrapporten:  

• Mellomrommene mellom byggene er justert, slik at det er 
lik avstand og dermed redusert innslipp av støy. Dette vil 
redusere den gule sonen mellom Hus D og E som er vist 
i støysonekartet.  

• De lavere bygningsvolumene på nordre gavlvegger er økt 
i høyde, og balkonger vender mot gårdsrommet.  

• Takterrasser skal ha tett rekkverk i nødvendig høyde for 
å sikre tilfredsstillende støynivå på uteplass. 

• Det er kun utearealer på terreng med tilfredsstillende 
støynivå som skal regnes med i MUA. Mellomrommene 
mellom byggene, langs Oslolinna og mot Hovsgutua skal 
ikke regnes med.  

• Typisk plan er endret, slik at alle soverom og stue har 
stille side utenfor vindu. Det oppnås stille side på 
gavlvegger ved en tilpasset plassering av vindu, se 
illustrasjon til høyre.  
 

Ved innsendelse av rammesøknad skal detaljert 
støyberegning og planer for støybeskyttelsestiltak vedlegges. 
Teknisk forskrift sikrer balansert ventilasjon og 
tilfredsstillende innendørs støynivå. Prosjektet må påregne 
vinduer med bedre lydisolasjon enn standard utførelse i 
fasade direkte mot Oslolinna. 

Det vises forøvrig til vedlagt støyrapport, samt 
illustrasjonsvedlegg med typisk plan.  

 
Illustrasjonen viser en løsning for 
soveromsvinduer på gavlvegger der det er 
gul støysone. Når luftevinduet plasseres 180 ̊ 
på støykilden, reduseres støyen med ca 8 dB 
og det oppnås stille side utenfor vindu.  

Teknisk infrastruktur 

Overvann 

Det vises til overordnet plan for overvannshåndtering. Prinsipper for håndtering av overvann er vist i 
illustrasjonsplanen, med blant annet regnbed, grønne tak, åpne renner, og forsenkning for oppsamling 
av vann (vannspeil).  

Interne VA-ledninger vil være private og overtas ikke av kommunen. Utbygging innenfor planområdet 
skal ikke medføre raskere avrenning til overvannsnett eller vassdrag enn det som var tilfelle før 
utbyggingen. 

Det foreslås reguleringsbestemmelser om at en betydelig andel av takflatene skal beplantes etter 
prinsippene om grønne tak som del av overvannshåndteringen. For øvrig stilles det krav om at 
overvann skal håndteres åpent og lokalt etter 3-trinnsstrategien, der vann fanges opp og infiltreres, 
forsinkes og fordrøyes ved store nedbørsmengder, og at det sikres flomveier og avrenning ved 
ekstremnedbør. Detaljerte planer for vann, avløp og overvann forutsettes utarbeidet i forbindelse med 
rammesøknad.  

Det skal avsettes tilstrekkelig areal for snøopplag med nødvendig avrenning. 
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Trafo 

Nettstasjon/transformator planlegges integrert i bebyggelsen, som vist i kjellerplan. Trafo etableres i 
første byggetrinn og kan være felles for ny bebyggelse innenfor planområdet. Plasseringen er i tråd 
med anbefalinger fra Hafslund Nett, og skal plasseres over flomnivå.  

Klima og energi 

Redusert transportbehov 

Ved å bygge boliger i sentrum av Gran med kort vei til kollektivtransport, handel og tjenester, vil det 
kunne redusere behovet for bil til daglige gjøremål. Sykkelparkering planlegges med enkel tilgang og 
utgang fra kjeller. Det stilles krav i bestemmelsene om at minst 50% av bilplassene skal ha elektrisk 
uttak for ladbar motorvogn.  

Fjernvarme 

Gran kommune har vedtatt tilkoblingsplikt til fjernvarme innenfor angitt konsesjonsgrense.  

Det foreslås planbestemmelser om at alle nye bygg innenfor planområdet skal etableres med 
vannbårent varmesystem. Det skal tilstrebes energieffektive bygg, og i størst mulig grad gjøres bruk 
av fornybar energi. 

Flomsikring 

Det vises til overordnet overvannsrapport som inkluderer en vurdering av eventuelle flomtiltak. 
Garasjeanlegget på søndre del er utsatt for flomvann i kjeller, også deler av nordre del er berørt av 
flomsonen. Mulige løsninger er flombasseng med pumpe i kjeller eller flombarriere som del av 
garasjeport. Som del av flomsikringen må det vurderes flomsikrede renovasjonsbeholdere.   

Det er angitt faresone 200-årsflom i plankartet. Flomsonen angir areal utsatt for 200-årsflom, slik det 
er beregnet når Morstadbekken og Hovsbekken tas med - etter at flomtiltak er iverksatt langs Vigga. I 
bestemmelsene er det lagt inn krav om flomsikring før utbygging. Det er planlagt flomsikring av 
Hovsbekken i løpet av 2019.  

Brannsikring 

Krav til atkomst og oppstillingsplass for stigebil er drøftet i møte med brannvesenet 29.01.2019. En 
overordnet brannsikkerhetsstrategi er utarbeidet (datert 08.03.2019, se vedlegg).  

Planene for ny bebyggelse er løst med oppstillingsplasser for stigebil i gårdsrom og i Lidskjalvgutua. 
Det vises til illustrasjonsplan og teknisk plan (vedlegg).  

Ny bebyggelse innenfor felt BKB4 og BKB5 er vurdert samlet å kunne utgjøre én brannseksjon (under 
10.000 m² grunnflate).  

I parkeringskjeller må det tilrettelegges for angrepsveier uavhengig av rømningsvei og med maksimalt 
slangeutlegg på 50 meter. Videre skal det ventileres med røyksjakter og til-luft i begge underetasjer. 

Detaljerte løsninger utarbeides i rammesøknad, jfr. reguleringsbestemmelsene.  

Renovasjon 

Renovasjonsløsning for boligene foreslås løst med nedgravde avfallscontainere. Disse er plassert nær 
inn-/utkjøring fra Storgata, slik at renovasjonsbilen kan benytte sløyfen vist med formålet gatetun i 
plankartet. Med denne plasseringen unngås det at renovasjonsbiler må rygge. Kjøresløyfen er 
dimensjonert for 12m lastebil som vist i «Teknisk plan» og under avsnittet «Atkomst, vei og trafikk». 
Vanlige renovasjonsbiler er betydelig mindre enn dette: «tradisjonelle» søppelbiler er kortere enn 8 
meter, mens søppelbiler med kran som benyttes for nedgravde avfallsløsninger er noe lengre, ca. 9 til 
10 meter. Det er derfor god margin i de viste sporingskurvene med dimensjonerende kjøretøy «L». 
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Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS (HRA) har gitt anbefalinger for denne typen avfallsanlegg. I 
planforslaget er HRAs normer for utforming av anlegg og dimensjonering for husholdningsavfall lagt til 
grunn.  

Renovasjon boliger  60-80 l 70-90 l 140 l pr avfallsgruppe 

 

Hus 
Ca. antall 
husstander 

Matavfall  
(3m³ dunker) 

Glass og 
metallemballasje 

(3m³ dunker) 

Restavfall  
(5m³ dunker) 

Papir/papp  
(5m³ dunker) 

Plastemballasje 
(5m³ dunker) 

Nord 
A-D, 
småhus 

50 3 500 liter 4 000 liter 7 000 liter 7 000 liter 7 000 liter 

Syd Hus E 9 630 liter 720 liter 1 260 liter 1 260 liter 1 260 liter 

sum boligavfall  4 130 liter 4 720 liter 8 260 liter 8 260 liter 8 260 liter 
        

antall containere:  
2 stk. à 3 

m³ 2 stk. à 3 m³ 2 stk. à 5 m³ 2 stk. à 5 m³ 2 stk. à 5 m³ 

til sammen:   4 stk. à 3 m³   6 stk. à 5 m³ 
 

Nedgravde avfallscontainere tar liten plass over bakken. Slike beholdere reduserer faren for lukt, 
skadedyr, hærverk og brann. Renovasjonsanlegget skal være felles for felt BKB3, BKB4 og BKB5. 
Samlokalisering reduserer nødvendig trafikkareal. Formål renovasjonsanlegg i plankartet sikrer 
plassering og nødvendig areal. Tilhørende bestemmelser stiller krav om nedgravd løsning og 
skjermende beplantning, samt rekkefølgekrav for opparbeidelse. For eventuell ny bebyggelse innenfor 
felt BKB2, er det lagt inn 2 m avstand mellom renovasjonsbeholdere og byggegrense. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bildet viser eksempel på nedgravde 
avfallsbeholdere. 
 

 

For næringsavfall forutsettes det separate beholdere, men det er ønske om samlokalisering med 
anlegget for husholdningsavfall av hensyn til rasjonell tømming og transport. Avfall fra 
næringsbedrifter varierer sterkt avhengig av type virksomhet, og det foreligger ikke tilsvarende faste 
normer for dimensjonering. Det er gjort et foreløpig overslag med utgangspunkt i areal og forventet 
antall ansatte. Noen ekstra nedgravde beholdere for næringsavfall er vist i illustrasjonsplanen, men 
dette antallet kan økes om nødvendig. I illustrasjonsplanen er det avsatt plass til en komprimator for 
håndtering av papp og papir for næringen, innenfor felt BKB5 ved Linstad-gården. Detaljerte løsninger 
for næringsavfall må vurderes nærmere i kommende byggesaker når virksomhetstype og dertil 
avfallsbehov er bestemt. 

Miljøoppfølging 

Ved gjennomføring av planen vil det bli mer vegetasjon enn det er i dag innenfor planområdet. Grønne 
tak med blomstrende sedum kan ha positiv virkning for nyttige insekter. Et enkelt grep for å 
tilrettelegge for insekter er å plassere biehotell og humlekasser på taket. Å dekke tak med vegetasjon 
kan redusere flom og overvann under stadig hyppigere ekstremvær. Et grønt tak er støydempende og 
binder opp både svevestøv og CO2. 
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Det planlegges bruk av tegl og tre som hovedmateriale. Tegl har høyt energiforbruk i produksjon, men 
har andre gode miljøegenskaper som lang levetid og høy termisk masse. Tre er et av de mest 
miljøvennlige byggematerialene vi har i Norge, samtidig som det er en viktig del av stedsidentiteten. 

Kulturminner  

Overordnede føringer 

Reguleringsplan for Vassenden sentrum – Storgata øst 

Gjeldende planbestemmelser (Vassenden sentrum – Storgata 
øst, 1999) angir for «spesialområde bevaring» at det omfatter 
bygninger som det er viktig å ta vare på for å dokumentere 
Vassendens historie, og for å beholde småskalapreget langs 
Storgata. 

 

Temaplan for natur- og kulturarv 

 

Denne planen, med foreslåtte prioriteringer av verneverdig 
bebyggelse, ble vedtatt av Gran kommunestyre 
22.06.2017. Av vedtaket framgår det at «kommunestyret vil 
på et senere tidspunkt ta stilling til oppfølging av planen og 
hva slags type Kulturminneplan som da skal utarbeides. I 
dette planarbeidet vil det bli vurdert hvilke områder som 
skal legges inn som hensynssoner i kommuneplanens 
arealdel.» 

Utviklingsveileder Gran sentrum 

Utviklingsveilederen for Gran sentrum (2014) slår fast at Storgata skal være hovedarena for handel og 
byliv i Gran. Det bevaringsverdige trehusmiljøet i Storgata skal videreføres, og ny bebyggelse skal 
bygge opp under de prinsippene som er strukturerende for trehusmiljøet i Storgata i dag. Veilederen 
gir konkrete retningslinjer for hvordan dette kan oppnås, både når det gjelder bebyggelsesstruktur, 
utforming/formspråk og materialbruk. Retningslinjene i utviklingsveilederen er lagt til grunn for 
forslaget til reguleringsbestemmelser.  

Eksisterende bebyggelse i Storgata 

Nordre del av planområdet langs Storgata er i Temaplan Natur- og kulturarv betegnet Ensrudkvartalet, 
og beskrevet som et helhetlig verneverdig bygningsmiljø/kvartal hvor noe av den eldre bebyggelsen i 
Gran tettsted er bevart. (Temaplanen, side 32.) Bebyggelsen representerer bygningshistorie, 
stilhistorie, og næringshistorie med handel, hvor et typisk trekk er bolig i 2. etasje og butikk i første. 
Husrekka mot Storgata er bevart, inkludert bakgårdsbebyggelse. Tre bygninger mot Storgata trekkes 
fram: Ensrudgården, Moengården og Storgata 25. Eksteriør mot Storgata på alle disse er bevart. Det 
presiseres i temaplanen at selv om områder anses verdifulle, og enkeltobjekter er gitt en gradering fra 
1 til 4 (fra Svært stor verdi, ned til Liten verdi), så har de ikke dermed en formell vernestatus (side 29). 
Det vises til at temaplanen bør følges opp med en mer omfattende kulturminneplan, hvor kommunen 
vedtar hvilke miljøer som skal behandles som spesielt verneverdige. 
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Adresse 

Temaplanen 

Beskrivelse Forslag Nr.  Verne-
klasse 

Storgata 29 41 a 1 Ensrudgården. Tidligere kafé 
(Ensrudkafeen), del av det 
verneverdige helhetlige 
bygningsmiljøet med høy verneverdi.  
(Nå: Lille Petrisen Barneklær.) 
Gradering 1 som miljø, sammen med 
uthuset (41b).  

I gjeldende plan (Vassenden 
sentrum – Storgata øst) regulert til 
spesialområde bevaring (felt SB7). 

Hovedbygning reguleres til bevaring 
som enkeltobjekt. Ved eventuell 
gjenoppbygging etter brann eller 
annen totalskade skal byggegrensen i 
plan og høyde for nybygg være lik 
omrisset av eksisterende bebyggelse. 

Det legges til rette for et nybygg i 
bakgård (til eventuell erstatning for 
nåværende uthus) i 3 etasjer, med 
samlet areal ca. 175 m² BRA.  

Storgata 27 41 d 1 Moengården. 2 ½ etasjes bolighus 
med halvvalm. Antatt «byggetrinn 2» 
i Gran. Butikker i 1. etasje, boliger i 
2. og på loft. Har vært slakter- og 
kjøttforretning. Post i den nordre 
delen. (Nå: Klær og Interiørhuset.) 
Gradering 1 som miljø, sammen med 
uthuset (41c) som ligger inntrukket i 
bakgården.  

I gjeldende plan (Vassenden 
sentrum – Storgata øst) er 
Moengården regulert til 
spesialområde bevaring (felt SB8). 

Hovedbygning og uthus reguleres til 
bevaring som enkeltobjekter. Ved 
eventuell gjenoppbygging etter brann 
eller annen totalskade skal 
byggegrensen i plan og høyde for 
nybygg være lik omrisset av 
eksisterende bebyggelse. 

Storgata 25 41 h 1 Oppført midten av 1920-årene i 3" 
plankelaft, delvis uten ytterkledning. 
Forretning (Studio 25 Frisører) i 1. 
etasje, bolig i andre. Se for øvrig 
Randsfjordmuseenes befaringsnotat 
07.07.2016.  

I gjeldende plan (Vassenden 
sentrum – Storgata øst) er Storgata 
25 regulert til spesialområde 
bevaring (felt SB9). 

Bygningen reguleres til bevaring som 
enkeltobjekt. Ved eventuell 
gjenoppbygging etter brann eller 
annen totalskade skal byggegrensen i 
plan og høyde for nybygg være lik 
omrisset av eksisterende bebyggelse. 

Storgata 23   Nyere forretningsbygg med flatt tak 
og markant horisontal gesims. Gran 
Jern og Hage.  

Utbedring og vedlikehold av 
eksisterende bygning skal skje i 
henhold til de generelle 
bestemmelsene for Hensynssone 
bevaring.  

Storgata 23 er fra før bebygd med 
tomteutnyttelse på vel 80 % BYA. Det 
foreslås mulighet for nybygg 
(alternativt påbygg på eksisterende 
bygning) til ca. 3 etasjer, som totalt gir 
et bruksareal på ca. 680 m² BRA, 
eller en tomteutnyttelse på 218 % 
BRA. 

Storgata 21    Nyere næringsbygg i tegl, DnB Bank.  Utbedring og vedlikehold av 
eksisterende bygning skal skje i 
henhold til de generelle 
bestemmelsene for Hensynssone 
bevaring.  

Ved eventuell gjenoppbygging etter 
brann eller annen totalskade skal 
byggegrensen i plan og høyde for ny 
bebyggelse være lik omrisset av 
eksisterende bebyggelse. 



Detaljreguleringsplan Lidskjalvgutua/Storgata, PlanID E270  
 Planbeskrivelse

 

 

FELIX ARKITEKTER AS  side 47 av 56 

Adresse 

Temaplanen 

Beskrivelse Forslag Nr.  Verne-
klasse 

Storgata 19 41 g 2 Nyere toetasjes hus. Forretning i 1. 
etasje, bolig i 2. etg.   

I gjeldende regulering (Vassenden 
sentrum – Storgata øst) er Storgata 
19 regulert til spesialområde 
bevaring (felt SB10). 

Utbedring og vedlikehold av 
eksisterende bygning skal skje i 
henhold til de generelle 
bestemmelsene for Hensynssone 
bevaring.  

Ved eventuell gjenoppbygging etter 
brann eller annen totalskade skal 
byggegrensen i plan og høyde for ny 
bebyggelse være lik omrisset av 
eksisterende bebyggelse. 

I tillegg legges det til rette for et 
nybygg i 3 fullt målbare etasjer, som 
bygges inntil eksisterende bygning 
med et noe lavere mellombygg. Dette 
gir et samlet bruksareal (i nybygget) 
på ca. 360 m² BRA. 

Storgata 15    Linstadgården / Hadelandshagen. 
Stort næringsbygg, yttervegger i 
betong med frilagt singel 
(«Naturbetong»). Markante 
vindusbånd i fasaden mot Storgata.  

(Ligger utenfor hensynssonen. 
Samme bestemmelser som for 
byggeområde kombinasjonsformål.) 

Lidskjalv-
gutua 5 

41f 2 «Linnerud». Bygningen er revet.  

 

Utviklingsmuligheter 

Det foreslås «Hensynssone kulturmiljø» for trehusrekken langs Storgata, for å ivareta retningslinjer i 
Utviklingsplan for Gran sentrum og temaplan natur- og kulturarv. Flere av husene langs Storgata 
reguleres i tillegg til bevaring som enkeltobjekter. Det er noen eiendommer som er vurdert til å ha et 
visst utbyggingspotensial. For disse er det i plankart og bestemmelser angitt byggegrense, tillatt 
høyde og takvinkel, samt møneretning for ny bebyggelse. Forslag til fortetting av eiendommene langs 
Storgata skal sikre at trehusmiljøet ivaretas samtidig som det kan videreutvikles innenfor 
hensynssonen. For tomter med eksisterende bebyggelse hvor det ikke er utbyggingsmulighet, 
bekrefter og viderefører planforslaget byggegrense og høyde på nåværende bebyggelse.  

 

 

Utsnitt fra illustrasjonsplan. 
Bygninger markert i grått på 
eiendommer langs Storgata viser 
foreslått fortetting. Det vises for 
øvrig til oppriss på s.30 (under 
avsnittet Bebyggelsens plassering 
og utforming) hvor foreslåtte høyder 
fremkommer.  

 

Illustrasjonsvedlegget inkluderer illustrasjoner av foreslått fortetting av eiendommer i Storgata 19, 23 
og 29. 

 

Trinnvis utbygging 

Nordre del av kvartalet (felt BKB4) vil kunne bygges ut som et første byggetrinn, uavhengig av 
framdriften for den planlagte Oslolinna. Det er mulig å koble Lidskjalvgutua til Oslolinna før ny 
miljøgate er opparbeidet. Det stilles rekkefølgekrav til at gang-/sykkelvei langs feltet bygges ut 
etappevis, og for nordre del bygges denne trolig før Oslolinna bygges om til miljøgate.   
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Nødvendige funksjoner som renovasjon og atkomst kan opparbeides som del av første byggetrinn, og 
krav i reguleringsbestemmelsene vedørende utearealer/lek, støy, parkering, utnyttelse o.l. vil kunne 
ivaretas for det enkelte felt.  

Søndre del (felt BKB5) må avvente ombygging til miljøgate, for at det skal frigjøres arealer til 
utbygging.  

Byggetrinn 1 

 

 
Illustrasjonen over viser omtrent hvordan første byggetrinn blir i påvente av utbygging av søndre del og ombygging til 
miljøgate. Gangforbindelse sikres med etablering av rampe fra ny gang-/sykkelvei langs Oslolinna og ned til nytt 
gatetun med forbindelse til Storgata.  

 

Et første byggetrinn vil måtte starte opp med 
etablering av garasjekjeller for hele nordre 
del av kvartalet. Det planlegges for bygging 
av hele felt BKB4 når kjelleren er oppført. 
Beliggenheten nær Oslolinna og 
eksisterende bebyggelse gjør at det er 
vanskelig å skulle dele opp i ytterligere 
byggetrinn med etappevis ferdigstillelse, 
både med tanke på gjennomføring av 
anleggsarbeid og eksempelvis krav til 
utearealer før innflytting i ferdigstilte boliger. 

Det foreligger et samordnet skisseprosjekt 
for de to delene av planområdet. For at de to 
garasjedekkene på sikt kan utgjøre et 
sammenhengende gårdsrom, må de kobles 
sammen i samme kotehøyde slik det er 
angitt i reguleringsbestemmelsene. I påvente 
av et byggetrinn 2 vil det bli en synlig 
kjellervegg mot gårdsplassen i sør, som 
midlertidig bør få en hensiktsmessig fasade-
behandling. 
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Oppriss som viser byggetrinn 1, sett fra vest mellom ny småhusbebyggelse og eiendommer i Storgata. Det er snittet 
gjennom Linstad-gården og dagens parkeringsplass. 

 

Byggetrinn 2 

 

 

 

Parkeringskjellere kobles sammen, slik at 
kjøremønsteret blir mer fleksibelt og 
mindre avhengig av Storgata. 
Gårdsrommet opparbeides som et 
sammenhengende uteareal. 

Renovasjon og trafo er etablert i 
forbindelse med første byggetrinn.  

Anleggsperioden 

Naboene må påregne noen ulemper i anleggsperioden. Det er slikt man må forvente når det 
planlegges utbygging av et større område. Samtidig er anleggsarbeid strengt regulert gjennom annet 
regelverk, blant annet i Byggherreforskriften, retningslinjer for støy fra anleggsvirksomhet, særskilte 
krav til sprengningsarbeider, i tillegg til en rekke praktiske tiltak for aktsom gjennomføring av anleggs- 
og byggearbeider. Eksempler på tiltak for å redusere negativ påvirkning på omgivelsene er sikring av 
rigg- og anleggsområdet med gjerder og port, fortløpende informasjon om pågående og forestående 
byggearbeider, bevaring av skjermende vegetasjon, avbøtende tiltak for støv, osv. 
Reguleringsbestemmelse § 2.3 sikrer at retningslinje T-1442/2016 for støy skal tilfredsstilles, denne 
gjelder også anleggsarbeider. Det viktigste aspektet er at det sikres uhindret atkomst til eksisterende 
eiendommer i anleggsperioden.  
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Rekkefølgebestemmelser 

Det foreslås reguleringsbestemmelser om dokumentasjon i forbindelse med rammesøknad, ved 
igangsetting og før midlertidig brukstillatelse. Det vises til reguleringsbestemmelser § 7. 
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8. VURDERING AV FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNING 

Planforslaget er vurdert iht. Forskrift om konsekvensutredning, ikrafttredelse 01.07.2017. 

Planen faller ikke inn under KU-forskriften § 6. Omreguleringen er i tråd med gjeldende kommuneplan 
og kommuneplanens arealplandel, jfr. KU-forskriften vedlegg I punkt 25. Planområdet er avsatt til 
sentrumsformål i kommuneplanens arealplankart. I sentrumsformålet inngår de foreslåtte formålene 
bolig, forretning, kontor, offentlig/privat tjenesteyting og bevertning. Bruksformålene vil ligge langt 
under forskriftens oppfangingskriterium på 15 000 m2 jfr. KU-forskriften vedlegg I punkt 24.  

I henhold til § 8 skal det vurderes om planen kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn ved 
tiltak i henhold til vedlegg II, der aktuelt punkt er 11 j) Næringsbygg, herunder kjøpesenter som ikke 
inngår i punkt 10 b, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål.  

Planen legger til rette for etablering av bruk innenfor formålet offentlig/privat tjenesteyting. 
Kombinasjonsformålet skal sikre nødvendig fleksibilitet i bruken av arealene. Tiltakenes størrelse 
tilsier ikke at planen vil få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, og tiltakets utforming og formål 
er i tråd med føringer gitt i overordnede planer. Planområdet er del av sentralområdet i Gran som skal 
fortettes i tråd med «Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging». 
Planen skal utarbeides i tråd med «Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i 
planleggingen». Planen forutsetter ikke bruk av naturressurser, uttak av metalliske malmer eller utslipp 
av miljøgifter, og vil ikke føre til økt risiko for alvorlige ulykker. Det er ikke registrert vernede naturtyper 
eller prioriterte arter på planområdet. Det er ikke fredede kulturminner/-miljø innenfor planområdet.  

Kunnskapsnivået om kritiske forhold anses som tilstrekkelig. Planen vil ikke få vesentlige virkninger for 
miljø eller samfunn. Tiltaket faller ikke inn under forskriftens omfangskriterier og skal derfor ikke 
konsekvensutredes. 
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9. VURDERING ETTER NATURMANGFOLDLOVEN  

Området er vurdert i forhold til naturmangfoldlovens § 8-12.  

Området er allerede bebygd og opparbeidet som trafikkareal.  

Det er ikke registrert områder med spesiell verdi for det biologiske mangfoldet. Naturmangfoldet 
berøres ikke av tiltaket, og det vurderes ikke som nødvendig å foreta ytterligere vurderinger etter 
naturmangfoldloven.  

Det kan imidlertid være en viss risiko for fremmede (svartlistede) arter. Krav om registrering av slike 
forekomster, og prinsipper for håndtering av overskuddsmasser foreslås i reguleringsbestemmelsene.  
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10. VIRKNINGER/KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET  

Overordnede planer og mål 

Realisering av planforslaget støtter opp under rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og 
transportplanlegging, ved å bygge ut i et sentrumsområde nært kollektivtilbud med en effektiv 
arealbruk på tomta, og ved å tilrettelegge for gode trafikkløsninger for fotgjengere.  

Planforslaget bidrar til å oppfylle målene i overordnede planer.  

Natur- og ressursgrunnlaget 

Det er ingen jordbruksarealer innenfor planområdet, og en videre utbygging og fortetting vil ikke ha 
konsekvenser for jordbruksinteresser eller jordvernhensyn.  

Landskap 

Terrenginngrep vil være relativt beskjedne, med unntak av nødvendig uttak av masser i forbindelse 
med etablering av garasjekjeller. Ny bebyggelse vil ikke prege landskapet, terrenget stiger kraftig i øst. 
Åsprofilen i øst vil fortsatt stå tydelig i landskapet, både på nært og langt hold. Bebyggelsens høyder 
følger det stigende terrenget mot nord. Utbyggingen kan ikke regnes å ha negative konsekvenser for 
landskap eller grønnstruktur.  

Kulturverninteresser 

Planforslaget bygger opp under de prioriteringene som er foretatt i kommunens Temaplan Natur- og 
kulturarv, vedtatt av kommunestyret 22.06.2017.  

Miljøfaglige forhold 

Tiltaket berører ikke områder med biologisk mangfold av spesiell verdi. Eventuell risiko for fremmede 
(svartlistede) arter er ivaretatt i reguleringsbestemmelsene.  

Trafikkforhold 

Planforslaget innebærer trafikkøkning, men i en utstrekning som kan håndteres. Ved etablering av 
avkjørsel fra Oslolinna til Lidskjalvgutua, er det vanskelig å anslå trafikkmengden. Det antas at trafikk 
fra Hovsgutua og Jarenstranda kan flyttes til Lidskjalvgutua dersom denne åpnes for gjennomkjøring. 
Det bør skiltes gjennomkjøring forbudt for å unngå for mye trafikk i boliggata. Det foreslås tosidig 
fortau i Lidskjalvgutua for å ivareta trafikksikkerheten ved økte trafikkmengder. Planforslaget vil ikke 
føre til kapasitetsutfordringer på veinettet. Frisiktsoner er ivaretatt i plankart og bestemmelser.  

Risiko- og sårbarhet 

Det vises til vedlagte ROS-analyse.  

Det er dårlige grunnforhold på søndre del av planområdet. Det er gjennomført grunnundersøkelser, 
som viser at det er varierende dybde til fjell og bløte masser på søndre del. Det stilles krav i 
reguleringsbestemmelsene om dokumentasjon av grunnforhold, tiltak for å ivareta stabilitet og 
fundamenteringsløsning ved søknad om tiltak.  

NVEs flomsonekart fra 2007 viser at det er fare for oversvømmelse i kjellere for områder under 
kotehøyde 203,9 m.o.h. ved 200-års flom. Som følge av dette er det gjennomført flomsikringstiltak i 
Gran sentrum som avbøter flomfaren. Det er planlagt ytterlige flomsikring av Hovsbekken i løpet av 
2019. Alle boligene og tekniske anlegg innenfor planområdet ligger over flomhøyden som er definert. 
Det er lagt inn flomsone i plankartet basert på beregninger av 200-års flom fra Hovsbekken, som ennå 
ikke er flomsikret. Bestemmelser angir krav til dokumentasjon av nødvendige flomtiltak før utbygging. 

Deler av planområdet har høy grad av aktsomhet for radon. Radonsikring ivaretas i teknisk forskrift. 
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Flere av trehusene mot Storgata innenfor planområdet er vurdert som bevaringsverdige, og 
kulturmiljøet bør sikres. Dette er fulgt opp i planen.  

Det er rød støysone langs Storgata og Oslolinna. Det er lagt inn krav om avbøtende tiltak i planen. 

Bygging av nye boliger og næring i sentrum fører til mer trafikk, både under bygging og ved 
ferdigstillelse. Det er redegjort for trafikksikkerhet i eget notat som følger som vedlegg til planen. 

Det er stilt rekkefølgekrav i planen for å sikre aktsom gjennomføring av byggearbeider.  

Sosial infrastruktur 

Planforslaget kan gi tilflytting av barnefamilier som på sikt vil ha konsekvenser for skole- og 
barnehagebehov i Gran sentrum.  

Teknisk infrastruktur 

Planområdet ligger sentralt i forhold til eksisterende infrastruktur og genererer ikke store investeringer 
verken når det gjelder VA-anlegg, energi, kommunikasjonsnett eller renovasjon.  

Estetikk og byggeskikk 

Tomta representerer et tydelig fortettingspotensial. Ved at den fylles med innhold i form av ny 
bebyggelse og utearealer vil områdets brukbarhet øke. Fortetting med ny blokkbebyggelse vil bidra til 
sentrumsutvikling på Gran, samtidig som trehusmiljøet i Storgata videreføres. 

Det er foreslått en stedstilpasset material- og fargebruk. Bebyggelsen er utformet med et moderne 
formspråk og relativt høy utnyttelse, samtidig som det formidles en overgang mellom den eksisterende 
bebyggelsen i Storgata med småhus i form av familieboliger og lokaler for næring. 

Stedsutvikling 

Planforslaget kan gi botilbud til befolkningsgrupper i ulike livsfaser. Boliger i sentrum vil særlig være 
attraktive for eldre. Utbyggingen vil øke andelen leilighetsbygg i kommunen, og bidra til å dekke 
boligbehovet i årene som kommer med forventet befolkningsvekst.  

Næringsarealer på gateplan langs Oslolinna bygger opp under miljøgateplanen og føringer i 
kommunedelplan for Gran sentrum.  

Det vil gi en vesentlig økning av antall arbeidsplasser ved gjennomføring av planen. 

Barns interesser 

Utbyggingen har ikke negative konsekvenser for eksisterende lekearealer eller aktivitetsområder for 
barn. Tiltaket vil bidra til å etablere skjermet nærlekeplass for barn, og et boligmiljø med god tilgang til 
store idrettsanlegg og friluftsområder.  

Planen vil ikke føre til økt risiko knyttet til trafikksikkerheten i området. Flere boliger vil kunne føre til 
mer trafikk i sentrum, samtidig som at behovet for bil reduseres når avstandene er korte. Det er 
utarbeidet et notat vedrørende trafikksikkerhet som anbefaler fortau i Lidskjalvgutua, og dette er lagt 
inn i planen. Når det gjelder anleggsperioden, omtaler ROS-analysen viktigheten av at anleggsplassen 
sikres mot at uvedkommende kommer seg inn.   

Universell utforming 

Ingen konsekvenser for funksjonshemmede, bevegelseshemmede eller orienteringshemmede som 
følge av forslaget, utover det som er redegjort i beskrivelsen av tiltaket i seg selv.  
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Juridiske forhold 

Det foreligger atkomstrett på deler av planområdet. Det er nødvendig at det inngås avtale om atkomst 
over annen manns grunn, evnt at det gjennomføres et makeskifte av arealer. 

Det er gjennomført oppmåling av usikre eiendomsgrenser.  

Interessemotsetninger 

Det vises til innspill fra enkelte av de øvrige grunneierne innenfor planområdet. Særlig avkjørsel og 
trafikk er blitt tatt opp, og dette er fulgt opp i planarbeidet så langt det lar seg gjøre. Den viste 
plassering av renovasjon er ikke ønskelig for eier av gbnr. 262/73.  

Enkelte av grunneierne i Storgata vil sikre en ytterligere fortettingsmulighet på sine eiendommer, og 
ønsker ikke at planen skal legge begrensning på tillatt utnyttelse og høyde.     
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11. DOKUMENTER OG VEDLEGG 

 
Plandokumenter 

 
• Reguleringsplankart 20190628 (pdf og sosi) 
• Forslag reguleringsbestemmelser 20190702 (pdf og word) 
• Planbeskrivelse 20190702 (pdf og word) 
• Illustrasjonsplan 20192806 (A3) 
• ROS-analyse 20190529 

 
 
Vedlegg 
 

1. Reguleringskart uten hensynssone 20190628 
2. Illustrasjoner 20190628 
3. Skjema Oppland 20190606 
4. Sjekkliste for vurdering av planforslag mot Utviklingsveileder Gran sentrum 20190702 
5. Varslingsannonse Hadeland 20181018  
6. Medvirkningsnotat 20190207 
7. Alle innspill samlet 20190207 
8. Møtereferat samlet 20190528 
9. Vurdering avkjørsler 20190521 
10. Notat vedr veiutforming 20190318 
11. Notat vedr trafikk 20190510 
12. Støyvurdering 20190318  
13. Overordnet overvannsplan 20190514 
14. Overordnet brannsikkerhetsstrategi 20190308 
15. Grunnundersøkelser og foreløpig vurdering 20190207 
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