
Utviklingsveileder Gran sentrum 

Sjekkliste for vurdering 
Plan: Reguleringsplan for Lidskjalvgutua/Storgata 
Dato: 02.07.2019 
  
Tema Utført Ikke 

utført 
Hvor er det omtalt? Merknad 

1. Retningslinjer for prosjekter som grenser til viktige byrom og gater 
a) Tiltakshaver må vise hvordan 
fasaden åpnes opp mot 
byrommet/gaten 

x 
 

Illustrasjonsvedlegg, 
beskrivelse kap.7, 
bestemmelser 3.2, 
3.3, 3.3.2. 

 

b) Tiltakshaver må dokumentere 
hvordan tiltakene påvirker 
solforholdene i byrommet for 
alle årstider 

x 
 

Sol/skyggediagram i 
ill.vedlegg, 
beskrivelsen kap.7 
«Sol og skygge» 

 

c) Beskriv hvordan prosjektet 
bidrar til å styrke sentrale gater 
og byrom, med utgangspunkt i 
beskrivelse av ambisjoner. 

x 
 

Beskrivelsen, 
illustrasjonsplan, 
plankart med 
byggegrenser og 
høyder 

Ambisjon om et 
mer bymessig 
sentrum: 
bebyggelsen er 
plassert slik at den 
definerer ny 
miljøgate, 
plassdannelse mot 
sør som bygger opp 
under Smietorget, 
flere 
gangforbindelser og 
mindre 
plassdannelser 
internt, utadrettet 
virksomhet: handel 
hovedsakelig i 
Storgata, annen 
næring/kontor mot 
øvrige gater (med 
atkomst fra 
gateplan).  

2. Retningslinjer for bebyggelse 
a) Sol/skyggediagram skal vise 
solforhold i uterom og 
tilgrensende gater, byrom og 
uteareal for alle årstider og 
utvalgte tidspunkter formiddag, 
ettermiddag og kveld. 

x 
 

Sol/skyggediagram i 
ill.vedlegg, 
beskrivelsen kap.7 
«Sol og skygge» 

 

b) Plan, snitt og visualiseringer 
som dokumenterer hvordan 
bygget følger retningslinjene 

x 
 

Illustrasjonsvedlegg, 
beskrivelsen kap.7 
«Høyder» 

Forslaget utfordrer 
angitte høyder i 
kommunedelplanen 
for Gran sentrum 



3. Parkering og logistikk 
a) Reguleringsplan eller plan 
hjemlet i reguleringsplan 
(utomhusplan e.l) skal vise 
parkeringsløsning og 
logistikkløsning 

x 
 

Plankart (atkomst, p-
kjeller, gatetun), 
bestemmelser om p-
krav, 
illustrasjonsplan, 
etasjeplaner i 
ill.vedlegg. 

 

4. Spesielle områder 
4.1 Spesialområde Storgata 
a) Tegning som viser tiltaket i 
sammenheng med eksisterende 
fasaderekke 

x 
 

Beskrivelse kap. 7 
«Høyder»: Oppriss 
som viser forslag til 
ny bebyggelse i 
Storgata, ill.vedlegg. 

 

b) En eventuell begrunnelse for 
hvorfor retningslinjer fravikes og 
beskrivelse av hva tiltaket 
tilfører Gran sentrum ved å 
avvike fra retningslinjene. 

x 
 

Beskrivelse kap. 7 
«Høyder» 

Punktvise avvik fra 
føringer for høyder i 
KDP for Gran 
sentrum sikrer en 
variert bebyggelse, 
både i høyde og 
volum. Se 
redegjørelse i 
beskrivelsen kap. 7 
«Høyder». 

 


