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Varsel om oppstart ble sendt til berørte grunneiere, naboer og høringsinstanser 18.10.2018, med frist 
for innsendelse av innspill 19.11.2018. Annonse om kunngjøring stod på trykk i Hadeland, samt 
kommunens og plankonsulents nettsider. Det kom inn 10 innspill til planen, herunder 8 
høringsinstanser og 2 fra berørte grunneiere.  

I etterkant er det kommet inn flere innspill til planen, som er kort oppsummert og kommentert sammen 
med innspillene ved varsel om oppstart. Alle innspillene vedlegges i sin helhet til planen. Det er 
avholdt en rekke møter underveis i planprosessen. Møtereferater er samlet i et eget dokument, og 
følger som vedlegg til planen.  

 

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 

 

1. Fylkesmannen i Oppland        26.11.2018 

Fylkesmannen viser til www.planoppland.no og forventer at nasjonale og regionale interesser omtalt i 
Planskjemaet og presisert i Fylkesmannens forventninger til kommunal planlegging i Oppland kap. 2 
og 3, samt kap. 1 om prosess og planforberedelse blir fulgt opp.   

http://www.planoppland.no/
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Det er positivt med et variert botilbud. Fylkesmannen forventer imidlertid at det legges opp til en høy 
arealutnytting. Dersom det er områder som skal benyttes til rene boligområder innenfor planområdet 
mener fylkesmannen det minimum må være 4 boenheter per dekar. 

Når det gjelder støy er det viktig at det i reguleringsbestemmelsene konkretiseres nødvendig 
avbøtende tiltak, og ikke kun vises til støyretningslinjen T-1442. 

Ved høring av planforslag ber vi om at ett eksemplar av SOSI-fil og pdf-fil sendes til Statens kartverk 
pr e-post; planHamar@statkart.no. 

 

Vår kommentar: 

Overordnede planer og føringer skal følges opp i planarbeidet. Det er foreslått en høy arealutnyttelse, 
samtidig som prosjektet blir tilpasset den verneverdige trehusbebyggelsen i Gran sentrum. 

Det er utarbeidet støyrapport, og det vil stilles konkrete krav til støyavbøtende tiltak i 
reguleringsbestemmelsene. 

SOSI-kart vil være del av oversendelsen ved høring av planen. 

  

2. Oppland fylkeskommune        05.11.2018 

Oppland fylkeskommune oppfordrer kommunen til å stille krav til estetikk, høyder og arkitektonisk 
utforming slik at den planlagte bebyggelsen faktisk blir stedstilpasset og forskjønner Gran sentrum. 
Krav til takform, fargebruk og respekt for det historiske og bevaringsverdige bygningsmiljøet innen 
planområdet.  

Det stilles spørsmålstegn ved om høyder opp til 6 etasjer er riktig i Gran sentrum, og fylkeskommunen 
er av den oppfatning at skråningen øst for Oslolinna ikke vil forsvare byggehøyden.   

Det er viktig at planen tar høyde for nødvendig grønnstruktur i sentrum, som plasser, byrom, 
forbindelseslinjer og områder for aktivitet.  

Delvis nedgravd parkeringskjeller er vanskelig å forene med attraktive uteområder/fasader på 
bakkeplan, og dette konseptet må derfor illustreres godt i planforslaget.    

Medvirkningsprosesser har fått større fokus i pbl § 5-1, og planbeskrivelsen må gjøre rede for hvordan 
opplegg for medvirkning er ivaretatt. Barn og unge skal sikres medvirkning. 

Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensing, støy, trafikk- og 
annen helsefare. 

Det er spesielt viktig å bygge med universell utforming i sentrumsområder, og det vises til pbl § 12-7, 
punkt 4. 

Vernede bygg mot Storgata forutsettes videreført i ny plan. 

 

Vår kommentar:  

Det vises til kapittel 7 i planbeskrivelsen når det gjelder redegjørelse for høyder, estetikk og 
arkitektonisk utforming, samt illustrasjoner av hvordan konseptet med delvis nedgravd 
parkeringskjeller vil fremstå. Forslagsstiller mener disse spørsmålene er godt belyst og begrunnet. Det 
er opp til Gran kommune å vurdere om planforslaget er i tråd med ønsket utvikling av sentrum når det 
gjelder høyder og utforming. 

Medvirkningsprosesser gjennomføres i henhold til plan- og bygningsloven, og det vil bli avholdt et 
åpent møte i forbindelse med offentlig ettersyn av planen. Det er etterspurt representant for barn og 

mailto:planHamar@statkart.no
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unge, og det forventes at kommunen sikrer medvirkning for barn og unge. Det legges opp til 
sammenhengende utearealer for boligene som er skjermet for støy, forurensing og trafikkfare. Arealet 
er ikke i bruk av barn og unge i dag.   

Boliger, næringsareal og uteareal skal sikres tilgjengelighet og universell utforming i henhold til krav i 
teknisk forskrift. 

Bevaringsverdig bebyggelse videreføres i detaljreguleringsplan. Vernede bygg avmerkes i plankartet, 
og bygningsmiljø langs Storgata reguleres til hensynssone kulturmiljø med tilhørende bestemmelser. 
Planen legger til rette for videreutvikling av de eiendommene i den vernede husrekken som har et 
utbyggingspotensial, med særskilte reguleringsbestemmelser for hensynssone for kulturmiljø. 

 

3. Norges vassdrags- og energidirektorat    18.10.2018, 28.03.2019 

NVE viser til generelle råd om sine saksområder, og det henvises til veiledere og verktøy.  

NVE sendte svar på henvendelse per e-post 28.03.2019 vedrørende Hovsbekken, samt bekreftelse 
på ordlyden i forslag til reguleringsbestemmelsene vedrørende flomsonen.   

 

Vår kommentar: 

Store deler av Gran sentrum, deriblant deler av område 13, er markert i kommunedelplan for Gran 
sentrum som hensynssone 200-års flom og 1000-års flom. Det er gjennomført flomsikring av Gran 
sentrum med flomvoller og andre tiltak.  

Det er utarbeidet flomvurdering av Hovsbekken, som også fører til at planområdet blir flomutsatt ved 
200-årsflom. Det er planlagt flomsikring av Hovsbekken i løpet av 2019. Det er lagt inn krav i 
bestemmelsene om at flomsikring må være gjennomført før byggetiltak kan settes i gang, og faresone 
for 200-årsflom er markert i plankartet.  

Planområdet er over marin grense og det er ikke registrert som kvikkleiresone. Det stilles krav til 
grunnundersøkelser før rammetillatelse gis.  

Det er ikke vassdrag innenfor planområdet.  

 

4. Bane NOR          07.11.2018 

Ingen merknader. 

 

5. Statens vegvesen, region øst      20.11.2018, 05.02.19 

Statens vegvesen mener planen bør omfatte hele område 13, slik at man kan få en helhetlig vurdering 
av framtidig arealbruk i kvartalet. Dette gjelder bl.a. felles atkomst- og parkeringsløsninger, og 
rekkefølgekrav knyttet til løsninger for myke trafikanter i tilknytning til planområdet.  

Inntil ny miljøgate er realisert, må planarbeidet forholde seg til eksisterende vegnett. For søndre del 
skal områder som er avsatt til midlertidig anleggsområde i gjeldende reguleringsplan, videreføres i ny 
plan og gis rekkefølgebestemmelser om at de ikke kan bygges ut før ny vegtrase er etablert.   

Den sentrale beliggenheten tilsier høy arealutnyttelse i kvartalet, jf. statlige planretningslinjer for 
samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Det bør legges vekt på bilfrie arealer med mest mulig 
parkering under bakken, og god tilrettelegging for gående og syklende. Planen må følge opp føringer i 
Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland. Krav om næringsvirksomhet og aktiv fasade 
på gateplan mot miljøgata (fv. 16) må innarbeides i bestemmelsene. 
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Atkomst og byggegrenser 

Atkomst fra fv. 36, mellom Storgata 15 og 19 skal være felles adkomst til ny bebyggelse både i nordre 
og søndre del av planområdet, inkludert varetransport til næringsvirksomhet mot miljøgata. I gjeldende 
reguleringsplan for miljøgata er det ikke regulert adkomster fra fv. 16, og dette skal videreføres.    

I miljøgateplanen er det regulert inn byggelinje12,5 m fra senterlinje til fv. 16 Oslolinna. I nordre del av 
planområdet, nærmere bestemt på eiendommen gnr. 262/8, kan det aksepteres at utbygging skjer 
innenfor areal avsatt til midlertidig anleggsområde, forutsatt at regulert gang- og sykkelveg bygges 
samtidig. Sør for denne eiendommen kan områder avsatt til midlertidig anleggsområde ikke bebygges 
før miljøgata er etablert.   

Fv. 36 Storgata har i utgangspunktet byggegrense 20 m fra vegens midtlinje, men i og med at dette er 
ei etablert sentrumsgate med eksisterende bebyggelse, foreslås byggegrense (ev. byggelinje) i 
eksisterende veggliv.   

Tilrettelegging for gående og syklende 

Det forutsettes rekkefølgekrav om etablering av gs-veg og fortau i tråd med rekkefølgebestemmelsene 
i vedtatt miljøgateplan.    

Dersom utbygging i nordre del av planområdet skjer før fv. 16 er lagt om, skal gs-veg og rabatter 
etableres fram til søndre eiendomsgrense for gnr. 262/8 før det gis brukstillatelse for ny bebyggelse 
her. I tillegg må det sikres midlertidige løsninger for gående og syklende gjennom kvartalet eller videre 
langs eksisterende fv. 16 for å sikre sammenhengende og trafikksikre forbindelser for disse 
trafikantgruppene.    

Støy 

Store deler av planområdet er støyutsatt på grunn av nærhet til fv. 16 og fv. 36. Støyforholdene må 
vurderes i henhold til grenseverdier gitt i Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen 
(T-1442/2016). Det skal foreligge en støyfaglig utredning som viser støynivå på uteoppholdsareal og 
på fasade utenfor rom med støyfølsom bruk. Nødvendige tiltak for å oppnå tilfredsstillende støyforhold 
må innarbeides i planen. For å begrense uheldig støypåvirkning bør det vurderes å gi bestemmelser 
om at rom med støyfølsom bruk ikke skal vende mot fv. 16 Oslolinna. Ved behov for skjermingstiltak 
må det settes rekkefølgekrav om gjennomføring før brukstillatelse for nye boliger kan gis. 

Avslutningsvis anbefales det at utkast til planforslag legges fram for regionalt planforum før planen 
sendes på høring.   

I etterkant av regionalt planforum 29.01.2019 hvor avkjørselsalternativer ble diskutert, ble det sendt 
bekreftelse per e-post 05.02.2019 på at Statens vegvesen kunne tillate avkjørsel fra Oslolinna for 
enveiskjørt trafikk ned Lidskjalvgutua, samt at denne påkoblingen kan etableres før miljøgata blir 
etablert.  

 

Våre kommentarer: 

Detaljreguleringsplanen vil omfatte hele område 13. Etter regionalt planforum 29.01.2019 er det 
konkludert med at alternativet med avkjørsel fra Oslolinna og enveiskjørt trafikk ned Lidskjalvgutua til 
p-kjeller under BKB4 er en god løsning. Trafikken fra BKB4 må kjøre ut i Storgata, frem til byggetrinn 2 
er gjennomført. I byggetrinn 2 kan kjellerne på BKB4 og BKB5 kobles sammen, og avkjørsel fra 
Hovsgutua kan benyttes til både inn-/utkjøring for å avlaste Lidskjalvgutua og Storgata. Lidskjalvgutua 
bør skiltes med gjennomkjøring forbudt for å hindre at det blir mye trafikk i gutua. Det er foreslått fortau 
på sørsiden av Lidskjalvgutua langs BKB4. Gang-/sykkelvei langs Oslolinna er gjennomgående over 
avkjøringen, og det er oversiktlige siktforhold. Det planlegges for felles atkomst mellom Storgata 15 og 
19 for varelevering og renovasjonsbiler, samt parkering på terreng innenfor BKB3. Det åpnes for 
utkjøring til Hovsgutua, via økonomigården mellom BKB3 og BKB5. Med dette alternativet for 
avkjørsel oppnås et bilfritt uteareal, og minst mulig kjørearealer, samtidig som det muliggjør en trinnvis 
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utbygging. Planen må ivareta tilfredsstillende sikt og trafikksikre forbindelser for myke trafikanter i 
forbindelse med inn-/utkjøring til parkeringskjellere, eksisterende og planlagte avkjørsler. 

Krav til videreføring av anleggsområde på søndre del inntil miljøgata er bygd, rekkefølgekrav om 
opparbeidelse av g/s-vei samt trygge forbindelser gjennom kvartalet (eller videre langs fv.16) ved 
utbygging av nordre del før miljøgata, byggegrense 12,5 m mot Oslolinna, og byggegrense i 
eksisterende veggliv mot Storgata, skal ivaretas i planen. Det stilles krav om at gangforbindelser skal 
ivaretas i første byggetrinn inntil hele planområdet er utbygd.   

Når det gjelder byggelinje angitt i miljøgateplanen ved ny rundkjøring, foreslås en justering. Smietorget 
ligger sørvest for planområdet, og det vil være naturlig å bygge opp under dette torget når nytt kvartal 
planlegges. Det vil være tilstrekkelig areal sør for ny bebyggelse og eksisterende bebyggelse i 
Storgata 15, til at det kan opparbeides en offentlig plass mot Hovsgutua. Her vil det være gode 
solforhold, og mulighet for en grønn opparbeidelse mot gata. Ny bebyggelse vil oppfattes som 
fondmotiv ved ankomst til Gran sentrum, og det bør legges særlig vekt på god utforming og attraktive 
uterom/møteplasser. For å videreføre hensikten med byggelinjene angitt i miljøgateplanen, er det 
foreslått at deler av volumet på bygningen utkrages mot rundkjøringen. Dette vil markere det sentrale 
krysset, og sikre mulighet for uteplass under tak.    

Det er utarbeidet støyrapport for planområdet. Rapporten viser at bebyggelsen vil skjerme utearealer 
på terreng/lokk. Det vil være behov for skjerming av enkelte takterrasser med tett rekkverk. Boligene 
er orientert mot vest og sør, og alle leiligheter med fasade mot fv.16 er gjennomgående. 
Grenseverdier gitt i Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442/2016) skal være 
førende for tillatte støynivåer, men det må kunne legges til grunn at sentrumsområdet kan behandles 
på samme måte som typiske avvikssoner der det tillates boliger innenfor rød støysone. Det er foreslått 
prosjektspesifikke reguleringsbestemmelser, med konkrete krav til avbøtende tiltak.   

 

6. Lunner – Gran brann og redning     21.11.2018, 14.05.2019 

Fremtidig parkeringskjeller, gårdsrom og smale veger vil kunne hindre tilstrekkelig og god adkomst, 
samt oppstillingsmuligheter for nødvendig utstyr. Det vises til byggteknisk forskrift og lokal veileder for 
tilrettelegging for brann- og redningsmannskapets innsats, og det bes om at brannvesenet kontaktes 
for å sikre at kravene blir tilstrekkelig ivaretatt i planen.  

Det ble avholdt møte med Lunner – Gran brann og redning 29.01.2019, hvor brannkonsulenten deltok. 
I møtet ble det blant annet gitt føringer på at det var nødvendig å sikre tilkomst til alle leiligheter, og 
dermed krav om oppstillingsplasser i bakgården.  

 

Våre kommentarer: 

Med utgangspunkt i føringer gitt i møtet 29.01.2019 ble det utarbeidet et overordnet brannkonsept for 
planområdet. Oppstillingsplasser for brannbil er innarbeidet i illustrasjonsplanen. Krav til bredder og 
dekke for atkomst og oppstilling for brannbil kan føre til vesentlig forringelse av kvaliteten på 
utearealet, og det er derfor viktig at det åpnes for at dette arealet kan benyttes som del av 
uteoppholdsarealet så lenge det ikke er brannbiler i gårdsrommet. Ved å legge atkomst på gangveier, 
sikres snørydding. Det skal ikke plasseres fast møblering, lekeapparater eller beplantning på 
oppstillingsplassene.  

Når det gjelder oppstillingsplass i Lidskjalvgutua, er det sendt forespørsel til Lunner – Gran brann og 
redning vedrørende stigningskravet. I e-post 14.05.2019 bekrefter Lunner – Gran brann og redning at 
det kan tillates en stigning på 3% på oppstillingsplass slik veikonsulenten anbefaler. 

 

7. Glitre Energi v/ Trond Arne Grini    04.12.2018, 19.03.2019, 01.07.2019 

Det blir endring fra 01.01.2019, da vil det stilles krav til at det avsettes rom i bygg for trafo. 
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https://nettbiblioteket.hafslundnett.no/ebook/211-04_nettstasjon_-
_rom_i_bygg_frittstende_byggekrav/master/d76a63ff.xhtml 

Det stilles krav til plassering, størrelse og utførelse, utlufting dører, samt hovedtavle i tilknytning til 
traforom. Rom til trafo skal plasseres med direkte atkomst fra vei og ha egen dør. Gulvnivå må 
plasseres over flomnivå. 

 

Våre kommentarer: 

Det kan tilrettelegges for traforom i parkeringskjeller, rett ved atkomstvei og med egen dør. Trafo 
foreslås innenfor BKB4 i byggetrinn 1, med mulighet for påkobling for BKB5 i 2. byggetrinn. Det er 
plass til en egen trafo i parkeringskjeller for felt BKB5 dersom det er behov for det. Det er ingen boliger 
som ligger i direkte kontakt med aktuelt areal for traforom.  

Størrelsen på traforom som er satt av er avklart med Glitre. Ny trafo vil erstatte den som står på 
området i dag, og vil dekke dagens og fremtidig behov.  

 

8. Hadeland og Romerike avfallsselskap 28.09.2018, 26.02.2019, 13.06.2019 og 17.06.2019 

Det ble sendt en forespørsel til Hadeland og Romerike avfallsselskap (HRA) før varsel om oppstart, og 
HRA sendte et fyldig svar. Forslag til renovasjonsløsning ble utarbeidet på bakgrunn av dette, og 
ytterligere detaljert etter ny tilbakemelding fra HRA 26.02.2019. 

HRA anbefaler at renovasjonsanlegg plasseres utenfor selve boområdet, med nedgravde 
avfallsbeholdere. Det stilles krav til bredde på vei og manøvreringsareal, oppstillingsplassen må være 
flat, og det må være nødvendig avstand til bebyggelse eller andre installasjoner. HRA har oppgitt krav 
til kapasitet på anlegget, og tømmefrekvens. Avstand til bygg bør være 2 m, men noe mindre kan 
godtas. HRA har ingen innvendinger til prosjektet slik det er planlagt.  

 

Våre kommentarer: 

Det er avsatt areal til renovasjon som eget formål i plankartet, og krav om opparbeidelse i første 
byggetrinn. Det er tilstrekkelig areal til at antallet beholdere kan tilpasses evnt endrede 
dimensjoneringskrav under tiden, samt egne beholdere for næringsavfall. Ved å benytte kjøresløyfe 
med oppstillingsplass innenfor formålet gatetun i plankartet, unngås rygging. Det er benyttet 
sporingskurver for lastebil 12 m i henhold til Håndbok N100. På Linstadgården er det stort takutstikk 
med 9,3 m fri høyde, som gjør at sporingskurven kan plasseres slik den er vist i teknisk plan. Det 
foreslås helt nedgravde renovasjonsbeholdere og skjermende beplantning/gjerde mot naboeiendom, 
for å sikre en estetisk god løsning. Antall beholdere og sporingskurver er vist i teknisk plan.  

I dialog med HRA er det gjort tilpasninger i planen, ved at byggegrenser for evnt ny bebyggelse på 
eiendom 262/76 får en avstand på 2 m til renovasjonsbeholdere.  

 

9. Advokatfirmaet Buttingsrud DA på vegne av Langedrag Eiendomsselskap 16.11.2018 

Eier av Storgata 23, gbnr. 262/58, har følgende innspill til planen: 

1. Det er behov for oppmåling av eiendomsgrenser, og det bes om at forslagsstiller besørger og 
bekoster grensefastsettelse. Det vises til dokumentasjon i vedlegg som kan benyttes i den forbindelse. 

2. Atkomstretten over gbnr. 262/57 må ikke begrenses eller reduseres.  

3. Atkomstrett over gbnr. 262/62 og 262/122 må ikke begrenses eller reduseres.  

https://nettbiblioteket.hafslundnett.no/ebook/211-04_nettstasjon_-_rom_i_bygg_frittstende_byggekrav/master/d76a63ff.xhtml
https://nettbiblioteket.hafslundnett.no/ebook/211-04_nettstasjon_-_rom_i_bygg_frittstende_byggekrav/master/d76a63ff.xhtml


MEDVIRKNING SNOTAT   

DETALJREGULERINGSPLAN FOR LIDSKJALVGUTUA/STORGATA, PLANID E270  
 

4. Gangforbindelse må legges langs den stien som gjennom alle tider har gått forbi gbnr. 262/58, helt 
inntil sørveggen på uthuset på gbnr. 262/57. Gangforbindelsen må utformes på en slik måte at 
atkomsten til eller parkeringsmuligheten på gbnr. 262/58 ikke blir redusert eller begrenset.  

 

Våre kommentarer: 

Når det gjelder forslag til mulig gangforbindelse som var vist i illustrasjonen, skal den ikke opparbeides 
særskilt, men den stien som alltid har vært der skal sikres i plan slik at den fortsatt er en naturlig 
gangforbindelse også etter utbygging. Med dette betyr det at det ikke skal settes opp gjerder eller 
annet som hindrer allmenn ferdsel. Forslag til byggegrenser i plankart skal hensynta gangforbindelsen.  

Bebyggelsen mot Storgata vil bli foreslått med hensynssone kulturmiljø i plankartet, slik at den 
karakteristiske trehuskarakteren bevares i tråd med overordnede planer og gjeldende regulering. De 
enkeltobjekter som har et kulturhistorisk vern gjennom kulturminneplanen, avmerkes særskilt. Det er 
foreslått reguleringsbestemmelser som gjør det mulig å videreutvikle eiendommene innenfor 
hensynssonen hvor det er potensiale for det, som Storgata 23. Storgata 23 er et nyere forretningsbygg 
med flatt tak og markant horisontal gesims. Dersom det på sikt er ønskelig å erstatte forretningsbygget 
med et nytt, vil reguleringsplanen kunne åpne for det. Forslag til bestemmelser for bebyggelse langs 
Storgata er ikke drøftet i detalj med kommunen, og endringer kan derfor skje underveis i prosessen.  

Det er avholdt jordskiftesak hvor de usikre eiendomsgrensene er avklart og oppmålt. Plankartet er 
oppdatert med koordinater fra oppmålingen.   

 

 

Illustrasjon som viser eiendomsgrenser, atkomstretter og sti, som dokumentert i innspillet fra 
Langedrag Eiendomsselskap AS. 
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10. Andrea Müller og Dag-Kristian Prestkvern 19.11.2018, 09.01.2019, 30.04.2019, 21.05.2019 

Grunneiere av Storgata 19, gbnr. 262/73 og 262/76 har sendt inn innspill i forbindelse med varsel om 
oppstart, datert 19.11.2019. Det vises til nabovarsel som ble sendt fra plankonsulenten og til forslag til 
atkomstløsning som ble presentert av forslagsstiller. Det ønskes mer informasjon om hvordan atkomst 
for 200-250 nye parkeringsplasser innenfor planområdet skal løses, og hvordan dette vil påvirke deres 
eiendom. Med innkjøring på sørsiden av huset og utkjøring på nordsiden av huset slik det er foreslått, 
vil eiendommens verdi forringes betraktelig. Det etterspørres informasjon om utlufting av eksosgasser 
fra garasjeanlegg, setningsskader som følge av utbyggingen, og hvor lang tid prosessen med 
anleggsarbeid vil ta. Det er en liten tomt, så det er begrenset hva som vil kunne avstås av tomtegrunn, 
men det åpnes for et evnt. makeskifte. Det må sikres parkeringsplasser med snumulighet slik det er i 
dag, tilgang til garasje/uthus/leilighet/forretningslokale/plass til grøntareal, plass til snølagring, m.m.     

I e-post av 09.01.2019 ber Prestkvern om at all korrespondanse om saken skal tilsendes berørte 
grunneiere. Det stilles spørsmål om hvorfor ikke alle grunneierne er blitt involvert i planprosessen.  Det 
er viktig med en helhetlig plan for Gran sentrum, for Storgata og torget, og stor trafikkbelastning bør 
holdes unne Storgata.   

I e-post av 30.04.2019 ønsker Prestkvern at dagens avkjørsel fra Storgata til hans eiendom beholdes, 
og at utviklingsmulighetene på hans eiendom tilpasses dette.   

I e-post av 21.05.2019 oversender Prestkvern et forslag til kulvert fra Lidskjalvgutua under Oslolinna, 
med påkobling til et nytt parkeringshus på dagens parkeringsplass ved Lidskjalv og utkjøring på 
Hovsvegen. Forslaget begrunnes med at det da unngås avkjøring fra Oslolinna og kryssing av gang-
/sykkelvei.    

I e-post av 05.06.2019 gjentar Prestkvern at forslag om kulvert er en praktisk og fremtidsrettet løsning, 
som ivaretar myke trafikanter. Han mener at gangstien over Storgata 23 er farlig. 
Renovasjonsløsningen må få en annen plassering, utenfor flomsonen for 200-årsflom, slik at 
rotteinvasjon unngås. Prestkvern hevder planforslaget ikke har en tilstrekkelig god trafikkløsning, men 
at denne vil gå på bekostning av andre eiendommer. All trafikk går ikke til/fra Storgata i dag, trafikken 
går også i Lidskjalvgutua. Dersom tettheten av bygningsmassene reduseres, det skapes mer åpne 
rom og en mer praktisk veiløsning, vil dette være mer tjenlig for alle. Bygningsmassen som planlegges 
er av meget massiv karakter, uten estetiske kvaliteter, og vil endre Gran sentrum (og ikke til det bedre 
om vi forstår Prestkvern rett). Prestkvern vil ha fremtidsrettet, lettere og annen arkitektur. Prestkvern 
viser til Økern i Oslo som referanse, og til kommunedelplan for Gran sentrum. Samtidig ønsker han at 
eiendommene i Storgata skal planlegges med ny bebyggelse i (3-)4 etg da bygningene er 
bevaringsverdige per dags dato, men ikke vernet.  

 

Våre kommentarer: 

Atkomstløsninger er vurdert i samråd med grunneiere, kommunen, fylket og Statens vegvesen.  

I varsel om oppstart ble det vedlagt en foreløpig illustrasjonsplan som på et overordnet nivå viser 
hvordan man ser for seg å utvikle området. I denne skissen var det vist avkjørsel med inn- og utkjøring 
fra Storgata. I forbindelse med vurderinger av atkomst og trafikk, ble det utarbeidet alternativer for 
avkjørsel som ble drøftet i regionalt planforum sammen med Gran kommune, Oppland 
fylkeskommune, Fylkesmannen i Innlandet, Statens vegvesen og plankonsulent. I møtet ble det 
konkludert med at det skal jobbes videre med alternativet med avkjørsel fra Oslolinna til Lidskjalvgutua 
og nedkjøring til garasjekjeller herfra for første byggetrinn, og utkjøring til Storgata. Felt BKB5 i neste 
byggetrinn får avkjørsel med inn-/utkjøring fra Hovsgutua, og parkeringskjellerne kan kobles sammen. 
Når hele planområdet er utbygget, er ikke planområdet like avhengig av Storgata slik det er i dag. Det 
vises forøvrig til vurdering av alternativer til avkjørsler som følger planforslaget, hvor blant annet 
forslag om kulvert under Oslolinna er vurdert som alternativ. Det planlegges for tosidig fortau i 
Lidskjalvgutua langs BKB4, opparbeidelse av g/s-vei langs Oslolinna og Hovsgutua, samt 
gangforbindelser over planområdet. Gangstien i Storgata 23 er ingen nødvendig forutsetning for 
planforslaget. Det går et tråkk over eiendommen i dag som kun er vist i illustrasjonsplanen. Vi kan ikke 
se at trafikkløsningen i planforslaget fører til vesentlig belastning for andre grunneiere eller at 
løsningen fører til at myke trafikanter ikke blir prioritert.  
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Det er foreslått at varelevering og renovasjonsbiler benytter inn-/utkjøring fra Storgata. Kjøresløyfen 
gjør at rygging med store biler unngås. Sporingskurver er endret slik at areal innenfor eiendom 262/76 
ikke berøres. Makeskifte av arealer er derfor ikke nødvendig.  

Renovasjon er plassert sentralt på planområdet, slik at det kan etableres en felles (og fremtidsrettet) 
løsning som kan benyttes av felt BKB3, BKB4 og BKB5. Det er strenge krav til oppstillingsplass for 
renovasjonsbiler når det gjelder blant annet avstander og stigning. Når det gjelder flomrisiko, er det en 
forutsetning at både garasjekjeller, renovasjonsanlegg og prosjektet for øvrig flomsikres forsvarlig. 
Dette er nedfelt i reguleringsbestemmelsene, slik at det skal bli ivaretatt ved videre prosjektering. 
Renovasjonsanlegg må nødvendigvis plasseres et sted, og da er det flere hensyn å ta. Løsningen 
med nedgravde beholdere som er tenkt benyttet, vil erfaringsmessig medføre liten sjenanse for 
naboer. Det er lagt inn krav om opparbeidelse av skjermende beplantning i 
reguleringsbestemmelsene.  

På sikt kan vareleveringsbiler benytte utkjøring til Hovsgutua via økonomigården til Linstad-gården.  

Når det gjelder tidshorisonten for plan- og byggeprosessen, er det satt krav til en viss fremdrift av 
kommunen ved salg av eiendommen i Lidskjalvgutua 5. Det er likevel alltid en usikkerhet knyttet til 
ferdigstillelse. Det anslås at planarbeidet tar ca 1 år fra oppstart, men dette varierer. Prosjektering og 
byggetid anslås til ca 2 år. Planområdet skal bygges ut etappevis, dvs nordre del som første 
byggetrinn, søndre del som andre byggetrinn.   

Det er forståelig at det er bekymring knyttet til økt trafikkbelastning, forurensing og setningsskader. Det 
er strenge forskriftskrav til god ventilasjon, også i parkeringskjellere hvor helsefarlige eksosgasser 
fjernes med egne ventilasjonsanlegg. Dette er del av detaljprosjekteringen i byggefasen. Før det gis 
rammetillatelse skal det foreligge geoteknisk rapport som redegjør for konstruksjon og fundamentering 
av byggene. I en bysituasjon er det naturlig å også vurdere eventuelle konsekvenser for 
nabobebyggelse, og evnt. avbøtende tiltak. Dette er også del av detaljprosjekteringen i byggefasen. 
Det er forøvrig strenge forskriftskrav som regulerer anleggsfasen, for hvordan naboer skal hensyntas 
blant annet når det gjelder støy, støv og sikring av anleggsområdet.  

Når en detaljreguleringsplan skal utarbeides, skjer det etter initiativ fra private utbyggere. Kommunen 
har vedtatt de overordnede planene som kommuneplan, kommunedelplan for Gran sentrum og en 
tilhørende utviklingsveileder som plankonsulent og forslagsstiller må forholde seg til. I løpet av 
planprosessen skal alle overordnede planer, lover, krav og retningslinjer, private avtaler, 
byplanmessige og arkitektoniske vurderinger, avhengigheter i rekkefølge og økonomisk 
gjennomførbarhet forenes i en plan for området. Hensyn må avveies, og noen ganger er kompromiss 
nødvendig. Plankonsulenten er engasjert av forslagsstiller TG Eiendom Gran AS og Linstad Eiendom 
AS for å utarbeide planen. Forslagsstillerne besitter eiendommer med stort utbyggingspotensiale, 
henholdsvis felt BKB4 og BKB5. Planområdet inkluderer eiendommene i Storgata for å sikre en 
helhetlig plan for kvartalet. Plankonsulenten har oppdrag for forslagsstillerne, og vårt hovedfokus 
ligger i deres interesser, men planen skal også sikre at de overordnede føringene og visjonene for 
Gran sentrum ivaretas. Vi forstår at enkelte grunneiere har andre ønsker om byggehøyde og 
utnyttelse for sin eiendom. Vår oppfatning er at det i det innsendte planforslaget er gjort en balansert 
avveining av utbyggingsinteressene, men dersom øvrige grunneiere ønsker å fremme egen 
reguleringsplan for sine eiendommer, er det ingenting som hindrer det. 

Det er foreslått en fortetting innenfor eiendommen til Prestkvern, i form av et nybygg som kan kobles 
på eksisterende bygg slik at brukbarheten øker. Dette gjør det mulig å etablere en heis i nybygget som 
kan sikre tilgjengelig bolig i det eksisterende husets 2. etasje. Dagens garasje kan om ønskelig rives 
og erstattes med et nybygg for annet formål, slik at man kan kjøre rett inn i en garasje fra Storgata. 
Dagens avkjørsler i Storgata ligger inne i plankartet, i tillegg til byggegrenser og tilhørende 
bestemmelser for felt BKB2. Vi ber om konkret tilbakemelding under offentlig ettersyn, slik at 
kommunen kan ta stilling til det.  

All korrespondanse mellom plankonsulent og kommunen er tilgjengelig gjennom saksinnsyn på 
kommunens nettsider. I denne planprosessen har det vært stor grad av medvirkning, med flere møter 
og korrespondanse utover den lovfestede varslingsperioden. Plankonsulenten har gått langt i å 
imøtekomme tilbakemeldinger fra øvrige grunneiere som ikke er forslagsstillere for planen.  
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11. Bentor ANS v/ Bente Ødegaard       02.01.2019 

Bente Ødegaard etterspør oppmåling av eiendommer, da det er uenighet mellom grunneierne om 
grensene.  

Møteinnkalling til grunneiermøtet burde ha vært sendt før, og møtet bør flyttes til et tidspunkt etter 
vanlig arbeidstid.  

Planen vil ha stor betydning for hele Gran sentrum, og det må tas høyde for det og ikke kun hva som 
vil gagne forslagsstillers interesser. Det hviler et særlig ansvar på forslagsstillerne som har satt i gang 
dette, til å sikre en god prosess der man blir enige om fellesløsninger.    

 

Våre kommentarer: 

De usikre grensene har blitt målt opp i forbindelse med jordskiftesak, og det er oppnådd enighet om 
grensene.  

I grunneiermøtet 17.01.2019 fikk plankonsulenten mange konstruktive innspill fra møtedeltakerne, og 
dette er tatt med i den videre bearbeidelsen av planforslaget. Blant annet bekymringen for økt 
trafikkmengde og trafikksikkerhet i Storgata, og at det sikres tilstrekkelig parkeringsdekning i sentrum 
er hensyntatt i planforslaget så langt det lar seg gjøre. Plankonsulenten og kommunen forsøker å 
forene ulike interesser, hensyn og krav, men det er ikke alltid at det kan oppnås enighet blant alle 
involverte i en planprosess. 

 

12. Advokatfirmaet Buttingsrud DA v/ Johannes Sundet     18.03.2019 

Advokatfirmaet Buttingsrud DA har sendt et innspill til Gran kommune på vegne av Langedrag 
Eiendomsselskap AS og Dag Kristian Prestkvern og Andrea Müller.  

1. Samlet trafikkplan 

Det etterspørres en overordnet trafikkplan for Gran sentrum. Reguleringsplanen vil legge føringer for 
senere trafikkavvikling, og det er ikke ønskelig. 

2. Ut og innkjøring fra det aktuelle planområdet 

Det bør ikke tillates kjøring ut i Storgata i planen, heller ikke for renovasjonsbiler. Dersom det tillates, 
vil det legge begrensninger på trafikkavviklingen og muligheten for å gjøre Storgata bilfri. 

Det foreslås inn-/utkjøring til planområdet fra Lidskjalvgutua og Hovsgutua, med en kulvert under 
Miljøgata og til krysset ved Granvang. Lidskjalvgutua bør uansett utvides grunnet økt trafikk fra nord 
og sør.  

3. Krav til byggehøyder og fasader ut mot Storgata 

Det foreslås at trehusbebyggelsen langs Storgata erstattes av en mer urban bebyggelse med høyere 
utnyttelse. Det er urimelig at eiendommene reguleres med begrensninger på fortetting og høyder. Det 
hevdes at eneste grunnen til at det foreslås slike begrensninger er å bevare utsikten til det 
bakenforliggende boligprosjektet.  

4. Andre forhold 

Prestkvern/Müller ønsker ikke et skjemmende renovasjonsanlegg som gir lukt og støy. Det er heller 
ikke ønskelig at det etableres snøopplag nær eiendommen.  

Vei på nordsiden av eiendom gbnr. 262/73, 76 er atkomst for parkering for ansatte i DnB, og ikke en 
veiforbindelse mellom Storgata og eiendom 262/84. Eiendom 262/58 har atkomstrett på østsiden av 
262/62, med utkjøring til Storgata i nevnte vei. Bruken av denne veien bør begrenses til eiendommer 
med tinglyst atkomstrett (dvs 262/58), til bruk for myke trafikanter og utrykningskjøretøy.  



MEDVIRKNING SNOTAT   

DETALJREGULERINGSPLAN FOR LIDSKJALVGUTUA/STORGATA, PLANID E270  
 

    

Våre kommentarer: 

1. Det er lagt føringer for utvikling av Gran sentrum i kommunedelplan for Gran sentrum, herunder 
trafikk- og veisystemer.  

I forslag til detaljreguleringsplan foreslås en påkobling av Lidskjalvgutua til Oslolinna, slik at atkomst til 
nordre del av planområdet kan skje fra Lidskjalvgutua. På grunn av stigningen i Lidskjalvgutua, 
anbefaler veikonsulent at Lidskjalvgutua er enveiskjørt med utkjøring til Storgata. Dette er i tråd med 
føringer Statens vegvesen har gitt, som kun ønsker avkjøring fra Oslolinna. Det bør skiltes 
gjennomkjøring forbudt i Lidskjalvgutua for å unngå at dette blir en hovedgate mellom Oslolinna og 
Storgata. For søndre del foreslås atkomst fra Hovsgutua, i tillegg til utkjøring for varetransport fra 
gårdsrommet til Hovsgutua. Hovsgutua vil være egnet som hovedforbindelse mellom Oslolinna og 
Storgata, i tillegg til Jernbanegata når begge disse er påkoblet Oslolinna i forbindelse med ombygging 
til miljøgate. Når søndre del bygges ut, er det lagt til rette for at garasjekjellerne kan kobles sammen. 
Dette gir fleksibilitet med tanke på inn-/utkjøring og gjør at kjøring til/fra garasjekjeller ikke er like 
avhengig av Storgata. Eksisterende avkjørsler er lagt inn i planen. 

Vi kan ikke se at planforslaget legger begrensninger på en senere trafikkavvikling eller fører til 
uønskede følger for utviklingen av Gran sentrum når det gjelder trafikk- og veisystem.  

2. På sikt vil ikke planområdet være avhengig av Storgata når det gjelder inn-/utkjøring til 
garasjeanlegget. Når Storgata ikke lenger er fylkesvei, kan kommunen beslutte at veien skal stenges 
for trafikk. Andre tiltak som vil endre kjøremønsteret og begrense trafikken er å redusere kantparkering 
og innføre trafikkregulerende tiltak som enveiskjøring. Uansett om Storgata gjøres til en bilfri gate i 
større eller mindre grad, 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 dessuten ivaretas. Vi kan ikke se at 
planforslaget legger begrensninger på en utvikling av Storgata dersom det er ønskelig å redusere 
trafikken her.  

Det er gjort rede for ulike alternativer for avkjørsler, notatet følger som vedlegg til planforslaget. Det er 
kommet forslag om kulvert under Oslolinna tidligere, og dette er redegjort for i det nevnte notatet. 
Uansett plassering av en eventuell kulvert under Oslolinna, vil dette medføre så store kostnader at en 
utbygger på ingen måte kan finansiere det, og trolig heller ikke kommunen eller et spleiselag. I tillegg 
til en rekke eiendomsmessige, juridiske og tekniske implikasjoner, vurderer vi en slik atkomstløsning 
som urealistisk.  

3. Planforslaget viderefører det som er lagt til grunn i overordnede planer, herunder kommunedelplan 
for Gran sentrum, Utviklingsveileder, og Temaplan for natur- og kulturarv hvor det er vedtatt at det 
bevaringsverdige trehusmiljøet i Storgata skal videreføres.  

Det er foreslått en fortetting av eiendommer der det er et utviklingspotensial i henhold til føringer i 
overordnede planer. Dersom det er ønskelig å foreslå økt utnyttelse på eiendommene langs Storgata i 
strid med overordnede planer, anbefales det at det igangsettes eget planarbeid for eiendommene, 
eller at det sendes inn konkrete forslag til fortetting ved offentlig ettersyn slik at kommunen kan gjøre 
en faglig vurdering av forslagene.   

4. Renovasjonsanlegg planlegges i god avstand til bebyggelse på eiendom 262/73, og det er planlagt 
opparbeidelse av beplantning som en grønn skjerm mellom renovasjonsanlegget og eiendommen i 
vest. HRA har retningslinjer for etablering av renovasjonsanlegg som må følges, med krav til 
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plassering og dimensjonering av beholdere, samt nødvendig oppstilling på tilnærmet flatt terreng og 
tilstrekkelig veibredde og sporingskurver for renovasjonskjøretøy. Det planlegges bruk av nedgravde 
beholdere, som 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 sentralt innenfor planområdet reduserer nødvendig trafikkareal. Det foreslås eget 
formål renovasjon for å sikre plassering og nødvendig areal. Tilhørende bestemmelser stiller krav om 
nedgravd løsning og skjermende beplantning, samt rekkefølgekrav for opparbeidelse.  

Vi kan ikke se hvordan renovasjon kan plasseres andre steder innenfor planområdet, dersom kravene 
til HRA skal tilfredsstilles. Det er ikke ønskelig at gangvei foran de nye småhusene skal benyttes av 
renovasjonsbiler. Det vil redusere boområdets kvaliteter betraktelig, samtidig som krav til veibredder, 
avstand til bebyggelse, oppstillingsplass og sporingskurver ikke vil være mulig å oppnå. 

Bildet viser eksempel på nedgravde 
avfallsbeholdere. 

 

 

 

 

 

 

Overvannshåndtering skal ivaretas lokalt, og ved etablering av snøopplag må avrenning fra denne 
ivaretas. Det er utarbeidet en overordnet overvannsplan som følger som vedlegg til planforslaget. 
Snøopplaget øst for eiendom 262/73 er fjernet. 

Det foreslås reguleringsformål gatetun for veisløyfen. Det er knyttet bestemmelser til formålet, som 
sikrer at gatetunet opparbeides slik at hensynet til myke trafikanter ivaretas. Når det gjelder 
atkomstrett og bruk av veien, er dette knyttet til privatrettslige avtaler som må fremforhandles mellom 
partene.  

 

13. Langedrag Eiendomsselskap        17.04.2019 

Langedrag ønsker å gi ytterligere tilbakemelding etter møtet med grunneierne 4.april.  

Det bør tas utgangspunkt i kommunedelplan for Gran sentrum i planleggingen av kvartalet, med gode 
trafikale løsninger, sikre gangpassasjer, parkering og fasader mot Storgata. Når det gjelder 
gangpassasjer, er ikke tråkket mellom Storgata 23/25 og 27/29 egnet til utvidet bruk. Her er det 
ryggende varebiler, som kan utgjøre en stor fare for gående. Passasjen mellom Storgata 19 og 21 er 
bedre egnet for myke trafikanter, det samme gjelder Lidskjalvgutua om den stenges for trafikk mot 
Storgata. I område 13 er det tiltenkt 3 etg. og skråtak mot Storgata, men det er allerede avvik fra dette 
kravet med Lindstad-gården. En reguleringsplan kan begrunne at andre høyder bør kunne tillates, og 
ikke begrenses til 3 etg.   

 

Våre kommentarer: 

Det er tidligere gitt tilbakemelding om tråkket/smettet som er vist i illustrasjonsplanen, se vår 
kommentar til Advokatfirmaet Buttingsrud DA for Langedrag Eiendomsselskap 16.11.2018 over. Det er 
ikke snakk om endring fra dagens bruk, og det er ikke lagt inn gangvei eller liknende i plankartet eller 
bestemmelser som legger begrensninger på bruk av eiendommen. Tråkket har vært i bruk i lengre tid, 
og intensjonen er å sikre denne muligheten for gjennomgang slik det er i dag. Smettene og åpningene 
i husrekken mot Storgata er karakteristisk for gata, og det er viktig å beholde dette når Gran sentrum 
skal fortettes. Øvrige smett, gangveier, gater og gutuer vil alle utgjøre et gangveinett som gjør sentrum 
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mer attraktivt å bevege seg i til fots. I et bysentrum må den motoriserte trafikken tilpasse seg gående 
og syklende - ikke motsatt. 

Når det gjelder høyder og en eventuell økning utover det som er angitt i kommunedelplanen, foreslås 
det at det sendes inn konkrete forslag ved offentlig ettersyn av planen, slik at kommunen kan vurdere 
dette. Alternativt må det fremmes egen reguleringsplan for disse eiendommene. Det vises for øvrig til 
forslagene som er tilsendt eierne av eiendommer med utbyggingspotensiale slik vi vurderer det, der 
fremtidige fortettingsmuligheter er vist i tråd med hensynssone kulturmiljø.  

 

  

 

   


