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Reguleringsplan for Lidskjalvgutua/Storgata, 
Gran kommune 
 
PLAN-ID: E270  SAKSNUMMER: 18/01893 
 

Reguleringsbestemmelser 
Dokumentdato: 10.07.2019 
 

Politisk behandling   

Førstegangsbehandling i 
Planutvalget  

xx.xx.20xx PLU xx/xx 

Andregangsbehandling i 
Planutvalget 

xx.xx.20xx PLU xx/xx 

Vedtak i Gran kommunestyre xx.xx.20xx KST xx/xx 
 

1 Planens avgrensning og formål 
Det regulerte området er vist på plankart datert 28.06.2019, planID E270. 

Hensikten med planen er å legge til rette for sentrumsbebyggelse med en høyere utnyttelse innenfor 
planområdet, i tråd med kommunedelplan for Gran sentrum. Planen skal sikre muligheten for en styrt, 
etappevis gjennomføring. Planen skal sikre bevaring av kulturmiljø med trehusbebyggelse i Storgata. 

Området reguleres til:  

AREALFORMÅL FELTNAVN 

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

Kombinert bebyggelse og anleggsformål - bolig, 
forretning, offentlig eller privat tjenesteyting, 
kontor, bevertning (1800) 

BKB1, BKB2, BKB3, BKB4, BKB5 

Renovasjonsanlegg (1550) f_BRE 

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

Vei – kjørevei (2011) o_SKV1, o_SKV2, o_SKV3, o_SKV4, f_SKV 

Fortau (2012) o_SF1, o_SF2, o_SF3, o_SF4 

Gatetun (2014) f_SGT 

Gang-/sykkelvei (2015) o_SGS1, o_SGS2  

Annen veggrunn – teknisk anlegg (2018)  o_SVT1, o_SVT2, o_SVT3, o_SVT4, o_SVT5, 
o_SVT6 

Hensynssone (pbl § 12-6)  

Hensynssone kulturmiljø H570 

Hensynssone frisikt H140 

Hensynssone infrastruktursone H410 

Faresone flom H320 
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AREALFORMÅL FELTNAVN 

Bestemmelsesområder (pbl § 12-7) 

Byggegrense for kjeller #1 

Anleggs- og riggområde #2 

Tillatt utkraging over kote +207,80 #3 

Tillatt utkraging over  kote +211,80 #4 

Tillatt utkraging over  kote +212,00 #5 

Tillatt utkraging over kote +216,00 #6 

2 Fellesbestemmelser for hele planområdet 

2.1 Byggegrenser 

Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrenser som vist i plankartet. Bebyggelsen langs Oslolinna 
skal plasseres i byggegrensen mot vei.  

2.2 Overvannshåndtering 

Overvann skal søkes behandlet som en ressurs i området, som et positivt landskapselement og for å 
fremme biologisk mangfold.  

Overvannsløsning skal inkludere tilrettelegging for rensing og maksimal infiltrasjon, fordrøyning og 
sikker evakuering av alt overvann; herunder tak-, overflate-, drens- og smeltevann, inkludert fra 
snøopplag. Permeable flater skal søkes brukt ved nye tiltak.  

Avrenning fra området skal ikke økes som følge av utbyggingen.  

Overvann skal håndteres åpent og lokalt etter 3-trinnsstrategien ved å: 

 fange opp og infiltrere mindre nedbør 
 forsinke og fordrøye større nedbør 
 sikre flomveier og avrenning ved ekstremnedbør 

Det skal benyttes en klimafaktor på 1,5 og tas høyde for 200-års nedbør for overvann.  

Det skal avsettes tilstrekkelig areal til snøopplag, jf. 7.1.  

2.3 Støy  

Grenseverdier for støy angitt i tabell 3 i Klima- og miljødepartementets retningslinje T-1442/2016, 
gjøres gjeldende for planen. Unntak gis for fasader mot Oslolinna, hvor det tillates overskridelse av 
grenseverdiene for veitrafikkstøy. Som avbøtende tiltak skal følgende oppfylles for planen:  

- Leiligheter med fasade mot Oslolinna skal være gjennomgående.   

- Utenfor vindu til rom med støyfølsom bruk, herunder soverom og stue, skal det være 
tilfredsstillende støynivå, maks Lden 55 dB jfr. tabell 3. Stille side kan om nødvendig etableres ved 
hjelp av tiltak på fasade som inntrukket vindu, innglassing av balkong, absorbenter mv.  

- Alle boenheter skal ha tilgang til private utearealer med tilfredsstillende støynivå, maks Lden 55 dB 
jfr. tabell 3.  

- Felles uteareal som skal medregnes i MUA skal ha tilfredsstillende støynivå, maks Lden 55 dB jfr. 
tabell 3.  
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2.4 Energi  

Alle nye bygg innenfor planområdet skal tilknyttes fjernvarmenettet i Gran sentrum.   

Nettstasjon/trafo skal integreres i bygning, med direkte tilgang fra kjøreatkomst.  

2.5 Brannsikkerhet 

Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper skal være iht brannvesenets retningslinjer. 

Planlegging og prosjektering av ladeinstallasjoner til elbiler skal være i henhold til DSBs veiledning. 

2.6 Universell utforming  

Felles uteoppholdsareal og utearealer innenfor planområdet som er tilgjengelig for allmennheten, skal 
utformes etter prinsippet om universell utforming, slik at de i så stor utstrekning som mulig kan 
benyttes av alle mennesker på en likestilt måte. Intern gangforbindelse i nord/syd-retning over 
planområdet, skal sikres tilgjengelighet med rampeløsning.  

Det skal benyttes allergivennlige og giftfrie plantesorter. 

2.7 Fremmede arter 

Det skal ikke innføres eller spres fremmede arter ved opparbeiding og beplantning av arealer. Dersom 
fremmede arter oppdages i anleggsperioden, skal tiltak for å hindre spredning ved masseforflytning 
iverksettes, jf. bestemmelse 7.2. 

2.8 Skilt 

Ved første rammesøknad for nybygg skal det sendes inn en helhetlig skiltprofil for planområdet. Det 
skal redegjøres for fasadeskilt/reklameskilt ved utarbeidelse av en egen skiltplan for hvert bygg. Skilt 
skal underordnes bygningens/anleggets arkitektoniske utforming. 

2.9 Varsling og undersøkelsesplikt etter lov om kulturminner 

Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete kulturminner, skal arbeid 
straks stanses i den utstrekning det berører kulturminnene, eller deres sikringssone på fem meter, jf. 
Lov om kulturminner § 8. Varsel skal sendes til kulturminnemyndighetene i Oppland Fylkeskommune, 
slik at vernemyndighetene kan gjennomføre befaring og avklare om tiltakene kan gjennomføres, og 
eventuelle vilkår for dette. 

 

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

3.1 Fellesbestemmelser for bebyggelse og anlegg  

Illustrasjonsplanen datert 28.06.19 er veiledende for plassering av bygg, gangveier og utforming av 
utearealer, samt avtrapping av bebyggelsen jfr. § 3.3.1.  

3.1.1 Plassering og høyder 

Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrenser og bestemmelsesgrenser. Balkonger skal ligge 
innenfor de angitte byggegrensene. Synlig del av garasjekjeller over terreng regnes som del av 
underjordisk kjeller og skal plasseres innenfor bestemmelsesgrense for kjeller.  

Maksimal gesimshøyde innenfor det enkelte felt, hus eller blokk er angitt med kotehøyde på plankartet 
eller som maksimal mønehøyde/byggehøyde i bestemmelsene. Gesims- og mønehøyder måles fra 
gjennomsnittlig overkant på ferdig planert terreng og/eller ferdig overflate på parkeringsdekke.  
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Heisoppbygg tillates å overstige maksimal oppgitt gesimshøyde med opptil 1,5 m. Heisoppbygg skal 
utformes slik at de harmonerer med bebyggelsesen for øvrig, og skal ha grønne tak. 

Rekkverk på takterrasser skal være transparente.  

3.1.2 Utnyttelse 

Grad av utnytting for det enkelte felt er angitt med %-BYA i plankartet. 

Felt BKB1 Maks. 60% 

Felt BKB2 Maks. 70% 

Felt BKB3 Maks. 75% 

Felt BKB4 Maks. 50% 

Felt BKB5 Maks. 50% 

3.2 Felt BKB1, BKB2, BKB3 - kombinasjonsformål  

Innenfor kombinasjonsformålet tillates etablering av bolig, forretning, offentlig eller privat tjenesteyting, 
kontor og bevertning. Bebyggelse med fasade mot Storgata skal ha publikumsrettet virksomhet på 
gateplan. Plasskrevende varehandel er ikke tillatt. Innenfor felt BKB1 og BKB2 skal evnt. nybygg og 
påbygg utføres i tråd med bestemmelser for hensynssone kulturmiljø, jfr. § 5.2.  

Ved nybygg skal bebyggelse i felt BKB3 tilpasses eksisterende kulturmiljø i Storgata når det gjelder 
volumoppbygging, takform og materialbruk, jf. punkt 5.1.1. 

3.2.1 Byggehøyde  

Byggehøyder i felt BKB1 og BKB2 fremgår av § 5.1.2. 

I felt BKB3 tillates høyder tilsvarende eksisterende bygning, med maksimal mønehøyde c+217,50. 

3.3 Felt BKB4 og BKB5 - kombinasjonsformål  

Innenfor kombinasjonsformålet tillates etablering av bolig, forretning, offentlig eller privat tjenesteyting, 
kontor og bevertning. Formålet inkluderer felles uteoppholdsareal, jf. 3.3.3. Bebyggelse med fasade 
mot Oslolinna og nye Hovsgutua skal ha publikumsrettet virksomhet på gateplan. Plasskrevende 
varehandel er ikke tillatt. 

3.3.1 Byggehøyde  

Maksimal byggehøyde og mønehøyde er angitt på plankartet.  

Felt Hus/blokk Maks. bygge-

/kotehøyde 

Min. bygge-

/kotehøyde 

BKB4 Blokk A C+225,00 C+220,00 

BKB4  Blokk B C+230,00 C+226,50 

BKB4  Blokk C C+225,00 C+221,50 

BKB4  Blokk D C+223,75 C+220,50 

BKB5  Blokk E C+223,00 C+219,00 

BKB5  Blokk F C+221,30 C+216,40 

BKB4  Hus G C+216,00 C+215,00 

BKB4  Hus H C+215,75 C+214,75 

BKB4  Hus I C+215,50 C+214,50 

BKB4  Hus J C+215,00 C+214,00 
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Felt Hus/blokk Maks. bygge-

/kotehøyde 

Min. bygge-

/kotehøyde 

BKB4  Hus K-L C+215,50 C+214,50 

BKB5  Hus M C+215,50 C+214,50 

 

Blokk A skal ha følgende maksimale kotehøyder på gesims:  

 Gesimshøyde for takterrasse mot vest: C+217,00, 
 Gesimshøyde for 4,5m inntrukket skråtak mot vest: C+220,80, 
 Gesimshøyde for skråtak mot takterrasse på blokk B i øst: C+218,70.   

Bebyggelse med flate tak skal avtrappes i tråd med følgende tabell som angir maksimalt bruttoareal 
BTA: 

Feltnavn Bruttoareal BTA for øverste etasje av 
nærmest underliggende etasjes BTA 

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% 

 
I blokk F tillates utkraging over regulert byggegrense i hjørnet mot syd og sydøst, med 4,0m fra kote 
+207,80 (plan 2), og med ytterligere 4,0m fra kote +211,80 (plan 3), som angitt på plankartet med 
bestemmelsesgrenser, henholdsvis #3 og #4.  

I blokk A tillates utkraging over regulert byggegrense og over fortau langs Lidskjalvgutua o_SF4, fra 
kote +212,0 (plan 3), som angitt på plankartet med bestemmelsesgrense #5.  

I blokk B tillates utkraging over regulert byggegrense og over fortau langs Lidskjalvgutua o_SF4, fra 
kote +216,0 (plan 3), som angitt på plankartet med bestemmelsesgrense #6. 

Illustrasjonsplanen datert 28.06.2019 angir hovedprinsipper for avtrapping av etasjehøyder på den 
enkelte boligblokk. 

3.3.2 Utforming og materialbruk 

Bebyggelsen skal utformes i et visuelt enhetlig formspråk, med variasjon i detaljering og materialbruk. 
Fasadene skal brytes opp og gis et variert preg gjennom horisontale og vertikale sprang, med brutt 
gesims og avtrappede volumer. Estetisk redegjørelse inkludert fargevalg og byggemateriale skal inngå 
i byggesøknaden, jf. bestemmelse 7.1. Det skal benyttes treverk i kombinasjon med tegl/mur i 
fasadene. Fargepaletten skal være stedstilpasset og bidra til et variert uttrykk. Alle bygninger skal ha 
en annen farge enn sine nabobygg. Fasader mot Oslolinna og Hovsgutua skal i 1. etasje hovedsakelig 
bestå av glassflater. Inngangsparti til boliger og næringsvirksomhet skal anlegges mot gate, med 
unntak av småhusbebyggelsen hus G, H, I, J, K, L, og M.  

Blokk A langs Lidskjalvgutua skal ha skråtak med oppdelte takflater, møneretning som vist på 
plankartet, og takvinkel 30 grader. Blokkbebyggelse langs Oslolinna og Hovsgutua (blokk B, C, D, E 
og F) skal ha flate tak. Det tillates etablering av takterrasser. Takflatene på blokk B, C, D, E og F skal 
beplantes etter prinsippene om grønne tak. Taklandskapet skal behandles som en del av tiltakets 
samlede arkitektoniske uttrykk.  

Småhusbebyggelse internt i kvartalet hus G, H, I, J, K, L, M skal ha saltak med takvinkel mellom 30 og 
34 grader, og møneretning som vist på plankartet. Bygningsvolumene skal fremtre som en 
videreføring av den tradisjonelle trehusbebyggelsen i Storgata, men gis et samtidsmessig arkitektonisk 
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uttrykk. Det tillates mindre vinduskarnapper utenfor angitte byggegrenser. Det skal benyttes trepanel 
som fasademateriale, og flat takstein eller stålplatetekking på taket. 

Kjellervegg mot vest skal integreres som del av ny småhusbebyggelse og landskapet med terrasserte 
hager og trapper. Mindre deler av kjellervegg på inntil 20 m2 tillates eksponert uten ytterligere 
fasadetiltak.  

3.3.3 Felles uteoppholdsareal 

I felt BKB4 og BKB5 skal det for hvert felt opparbeides leke-/ og uteoppholdsareal på minimum 30 m² 
pr. bolig, inkludert private balkonger og takterrasser.  

I felt BKB4 og BKB5 skal uteoppholdsareal i gårdsrom være felles for alle boliger innenfor hvert felt. 
Det tillates etablering av uteplasser for næringsarealer i felles gårdsrom. Det tillates mindre 
plassdannelser i gårdsrom ved etablering av kontor, servering e.l. i småhusbebyggelsen hus G, H, I, J, 
K, L, M. Ved etablering av uteservering skal den avgrenses  mot øvrig uteoppholdsareal. Det tillates 
plassering av mindre drivhus i gårdsrom som del av felles uteoppholdsareal, med størrelse opptil 15 
m2 og 2,8 m mønehøyde.  

Lekearealer skal utformes med vekt på allsidig bruk hele året for flere aldersgrupper. Lekearealer skal 
ha minimum ett lekeapparat per 10 boenheter. Lekearealet skal gi et bredt tilbud til både små og store 
barn med huske, vippe, klatrestativ, sandkasse og liknende, som vist i illustrasjonsplan datert 
28.06.2019. Arealet skal i tillegg tilrettelegges for annet uteopphold med bord og sittebenker. Private 
utearealer på terreng skal avgrenses og skjermes fysisk ved bruk av vegetasjon/levegger e.l.  

Planert terreng på uteoppholdsarealer på felt BKB4 og BKB5 skal kobles sammen på ca. kotehøyde 
+206,5, i overgangen mellom de to feltene. Det kan tillates mindre justering av høyden for å sikre 
tilpasning mellom byggetrinn. 

Minimum 10 % av terreng på lokk over garasjekjeller skal ha vegetasjonsdekke på minst 0,8 m for å 
sikre beplantning av større busker og trær.  

3.3.4 Gangforbindelser 

Det skal etableres interne gangveier med tversgående forbindelse til Storgata og Oslolinna, og nord-
/sydgående forbindelse til Lidskjalvgutua og Hovsgutua i syd, som vist i illustrasjonsplanen datert 
28.06.2019. Gjennom Hus A på felt BKB4 skal det etableres passasje med minimum 4 m høyde og 4 
m bredde for å sikre gjennomgang over planområdet.  

3.3.5 Parkering  

Parkering skal hovedsakelig løses i underjordisk parkeringsanlegg som angitt med 
bestemmelsesområde #1 i plankartet.  

Formål Parkeringskrav bil Parkeringskrav sykkel 

2-roms leiligheter 1,0 biloppstillingsplass  2,0 sykkelplasser per 
bolig 

3-roms leiligheter 1,5 biloppstillingsplass 

4-roms leiligheter 2,0 biloppstillingsplass 

Kontor/forretning/tjenesteyting/bevertning 1 p-pl/50 m2 BRA 1,0 p-pl/50 m2 BRA 

 

Av det samlede antall biloppstillingsplasser i felt BKB4 skal 30 plasser være allment tilgjengelige, dvs. 
at de ikke kan reserveres for enkeltpersoner, firma eller enkeltleiligheter.  

I tillegg skal det i felt BKB4 opprettholdes 15 parkeringsplasser for Smietorget i henhold til salgsavtale 
for eiendommen. 

På felt BKB3 tillates 6 parkeringsplasser på terreng.  
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Langs Storgata og Oslolinna tillates etablering av kantparkering innenfor samferdselsformålet teknisk 
anlegg/annen veggrunn, som vist på illustrasjonsplanen datert 28.06.2019.  

Minst 5 % av parkeringsplassene skal være dimensjonert for bevegelseshemmede.  

Minst 50% av bilplassene innenfor hvert felt BKB4 og BKB5 skal ha elektrisk uttak for ladbar 
motorvogn.  

Minimum 25% av sykkelparkeringen skal være overdekket. Sykkelparkering skal ordnes på egen tomt 
i tilknytning til innganger, parkeringskjellere og/eller utomhusarealer. Sykkelparkering for 
forretning/bevertning skal plasseres nær inngang. 

3.3.6 Trinnvis utbygging 

Det tillates trinnvis utbygging. Følgende felt skal bygges ut samlet:  

 Felt BKB4 som består av blokk A, B, C og D, samt småhusbebyggelse G, H, I, J, K, L. Del av 
parkeringskjeller avgrenset av formålsgrense for felt BKB4 skal ferdigstilles ved utbygging av felt 
BKB4. 

 Felt BKB5 som består av blokk E og F, samt småhus M. Del av parkeringskjeller avgrenset av 
formålsgrense for felt BKB5 skal ferdigstilles ved utbygging av felt BKB5. Parkeringskjellere skal 
kobles sammen.  
 

Det skal sendes inn søknad om ferdigattest for hvert felt BKB4 og BKB5 som bygges ut samlet. 

3.4 Felt f_BRE - renovasjonsanlegg 

Innenfor formålet skal det opparbeides felles renovasjonsanlegg for feltene BKB3, BKB4 og BKB5. 
Det skal sikres en estetisk tiltalende løsning, med nedgravde avfallscontainere og skjermende 
beplantning/gjerde, jf. bestemmelse 7.3. 

 

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

4.1 Fellesbestemmelser for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur   

Tiltak i direkte tilknytning til fylkesveg skal prosjekteres og bygges i henhold til teknisk plan/byggeplan 
godkjent av Statens Vegvesen. 

Nye og eksisterende avkjørsler er angitt med pil i plankartet. Det tillates justering inntil 2 m av 
avkjørslenes plassering. Det skal utarbeides avkjørselsplan ved søknad om tiltak, hvor frisikt skal 
dokumenteres. 

4.2 Felt o_SKV – kjøreveg 

Det tillates inn-/utkjørsler til og fra eiendommer fra felt o_SKV1 Storgata som vist på plankartet. Det 
tillates ikke anleggstrafikk via Storgata til planområdet.  

Felt o_SKV2 Lidskjalvgutua skal opparbeides med 5,0 m bredde på øvre del som markert i plankartet 
og påkobles Oslolinna felt o_SKV3.  

Felt o_SKV3 Oslolinna og felt o_SKV4 Hovsgutua skal opparbeides i tråd med reguleringsplan for 
Rv.4 avlastet veg, Miljøgate Gran sentrum, PlanID E-212, vedtatt 13.06.2013. 

4.3 Felt f_SGT - gatetun 

Innenfor formålet tillates kjøring på de myke trafikantenes premisser. Det skal sikres tilstrekkelig 
kjørebredde for vareleverings- og renovasjonsbiler. For øvrig kan det innenfor formålet opparbeides 
beplantning og oppmerkede parkeringsplasser på terreng.  
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4.4 Felt o_SF – fortau 

Felt o_SF1 (langs Lidskjalvgutua nordside) skal opparbeides i henhold til plankartet med bredde 
2,0 m. 

Felt o_SF4 (langs Lidskjalvgutuas sørside) skal opparbeides i henhold til plankartet med bredde 
2,5 m. Det tillates utkragede bygningsdeler over fortau, jf. 3.3.1 og 6. 

Felt o_SF2 (langs Storgata) skal ha en bredde på 3,5 m med ferdselsone med minste bredde 2,5 m. 
Det tillates atkomst over felt o_SF2 til eiendommene. Atkomst til eiendommer skal markeres i form av 
nedsenket kantstein, markering i dekke og gatebelysning. Fortau o_SF2 skal opparbeides i henhold til 
plankartet for å ivareta krav til frisikt ved utkjørsler.  

Felt o_SF3 (langs Hovsgutua) skal opparbeides i henhold til plankartet med bredde 3,5 m. 

4.5 Felt o_SGS1 og 2 – gang-/sykkelveg langs Oslolinna 

Som grunnlag for videre prosjektering gjelder teknisk plan for miljøgaten utarbeidet i forbindelse med 
reguleringsplan for Rv.4 avlastet veg, Miljøgate Gran sentrum, PlanID E-212, vedtatt 13.06.2013. 

4.6 Felt o_SVT – annen veggrunn/teknisk anlegg 

Det tillates etablering av kantparkering innenfor formålet o_SVT1, o_SVT3 og o_SVT6.  

Innenfor o_SVT5 skal det opparbeides offentlig tilgjengelige arealer i tilknytning til bebyggelse på felt 
BKB3 og BKB5. Plasser skal utformes med grønt preg og ha høy estetisk kvalitet i utforming, 
materialer og overganger. 

Innenfor o_SVT7 tillates opparbeidelse av terrengmur.  

Parkeringsplasser, møblering og beplantning innenfor formålet annen veggrunn/teknisk anlegg skal 
ikke være til hinder for frisikt ved utkjøringer fra eiendommer eller til hinder for oppstilling av brannbil.   

5 Hensynssoner (pbl § 12-6)   

5.1 Hensynssone bevaring – H570 

Formålet med hensynssonen er å bevare og videreutvikle trehusmiljøet i Storgata, innenfor den 
historiske rammen av verneverdig bebyggelse i området.  

5.1.1 Generelle bestemmelser for hensynssone bevaring 

Bebyggelsen innenfor hensynssonen skal behandles som et bevaringsverdig kulturmiljø. 
Fasadeutformingen skal være variert, med innganger og utstillingsvinduer ut mot Storgata. Det 
visuelle mønsteret med oppdelte og korte fasadelengder på den enkelte eiendom, gløtt og 
gangpassasjer gjennom kvartalet, og variert bebyggelse skal videreføres. 

Originale bygningsdeler og detaljer skal bevares. Ved utbedring og vedlikehold skal det benyttes 
samme materialer og detaljering som i eksisterende bebyggelse. Alternativt kan bygningene 
tilbakeføres til tidligere tilstand når denne kan dokumenteres.  

Ved nye tiltak, og ved om- eller tilbygging, skal fasadematerialet ha nordisk treverk som 
hovedmateriale eller som et vesentlig innslag. Taktekking skal være matt takstein i dempet rødfarge.  

Nye tiltak skal utformes med saltak og møneretning som vist på plankartet.  

Ny eller gjenoppbygget bebyggelse skal ikke nødvendigvis være stilkopier av den gamle bebyggelsen. 
Bebyggelsen kan ha et moderne formspråk, men viktige kjennetegn fra den historiske bebyggelsen, 
som volumoppbygging, materialbruk, farge og takform/ tekking skal videreføres i ny arkitektur. I første 
etasje skal det være publikumsrettet virksomhet ut mot Storgata/Lidskjalvgutua/Hovsgutua, med 
tilhørende vinduer, utstillingsmontere e.l. 
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5.1.2 Bygninger regulert til bevaring 

Det er ikke tillatt å rive bygninger som er regulert til bevaring. Nye verandaer, balkonger, altaner, 
terrasser eller andre fasadeendringer tillates ikke. Mindre tiltak kan tillates etter søknad, såfremt 
vernehensynet ivaretas. 

Adresse Gnr/bnr Bestemmelser 

Storgata 
29 

262/57 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. 

Nybygg i 3 etasjer kan tillates innenfor angitt byggegrense, under 
følgende forutsetninger:  

 Bygningen skal ha saltak med takvinkel 38 grader, med angitt 
møneretning og med mønehøyde maks kote +215,00.  

Storgata 
27 

262/57 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. 

Storgata 
25 

262/58 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 

262/58 Utbedring og vedlikehold av eksisterende bygning skal skje i henhold til de 
generelle bestemmelsene for Hensynssone bevaring, punkt 5.1.1.  

Nybygg i 3 etasjer kan tillates innenfor angitt byggegrense, under 
følgende forutsetninger:  

 Bygningen skal ha saltak med takvinkel 38 grader, med angitt 
møneretning og med mønehøyde maks kote +215,70. 

Påbygg av eksisterende bygning kan tillates innenfor samme avgrensning 
og høyde.  

Storgata 
21  

262/122, 
262/62 

Utbedring og vedlikehold av eksisterende bygning skal skje i henhold til de 
generelle bestemmelsene for Hensynssone bevaring, punkt 5.1.1.  

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

Storgata 
19 

262/73, 
262/76 

Utbedring og vedlikehold av eksisterende bygning skal skje i henhold til de 
generelle bestemmelsene for Hensynssone bevaring, punkt 5.1.1.  

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

Nybygg i 3 etasjer kan tillates innenfor angitt byggegrense, under 
følgende forutsetninger:  

 Bygningen skal ha saltak med takvinkel 38 grader, med angitt 
møneretning og med mønehøyde maks kote +214,00 

5.2 Hensynssone friskt 

Innenfor frisiktsoner skal det ikke være vegetasjon eller andre sikthindringer høyere enn 0,5 m over 
vegbanens nivå. Oppstammede trær og stolper kan tillates. 
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5.3 Hensynssone infrastruktur 

Byggegrense til eksisterende vann-, overvann- og avløpsledninger er 4 m, inkludert utkragede deler. 
Ved godkjennelse fra kommunens vann- og avløpsavdeling kan det tillates avvik fra byggegrensen for 
tiltak innenfor infrastruktursonen.  

 

5.4 Faresone flom 

Oversvømt areal ved 200-årsflom er vist på plankartet. Før det tillates bygging innenfor sonen skal det 
dokumenteres at tilstrekkelig flomsikring er ivaretatt, jf. 7.2.1.  

6 Bestemmelsesområder (pbl § 12-7)   
Bestemmelsesgrense #1 i plankartet angir byggegrense for kjeller. 

Bestemmelsesområde #2 i plankartet angir midlertidig rigg- og anleggsområde for omlegging av 
hovedvei langs øst- og sydsiden av planområdet i henhold til reguleringsplan for Rv.4 avlastet veg, 
Miljøgate Gran sentrum, PlanID E-212, vedtatt 13.06.2013. Bestemmelsesområdet opphører når 
kommunen har fått melding om at anlegget eller den nødvendige delen av dette er ferdigstilt.  

Bestemmelsesgrense #3 og #4 i plankartet angir tillatt utkraging utover byggegrense for blokk F i felt 
BKB5, jfr. punkt 3.3.1. Innenfor #3 mellom BKB3 og BKB5 tillates innglasset gangbro i tillatt høyde for 
utkraging, jfr. punkt 3.3.1. Fri høyde under innglasset bro skal være minimum 4,50 m. 

Bestemmelsesgrense #5 og #6 i plankartet angir tillatt utkraging utover byggegrense for blokk A og B i 
felt BKB4, jfr. punkt 3.3.1.  Fri høyde under utkraget del over o_SF4 skal være minimum 4,50 m. 

 

7 Rekkefølgebestemmelser (pbl § 12-7 nr. 10) 

7.1 Ved rammesøknad  

7.1.1 Felles for felt BKB1, BKB2 og BKB3 

Ved søknad om rammetillatelse for ny bebyggelse på felt BKB1, BKB2 og BKB3 skal tilpasning til 
trehusmiljø i Storgata dokumenteres. Det skal vedlegges en estetisk redegjørelse, der fasader, volum 
og høyder illustreres sammen med eksisterende bebyggelse. Det skal redegjøres for farge- og 
materialbruk. 

Rammesøknad skal i tillegg omfatte avkjørselsplan med frisikt og redegjørelse for flomtiltak. 

7.1.2 Felles for felt BKB4 og BKB5 

Rammesøknad skal omfatte utomhusplan i målestokk 1:200 for det omsøkte felt som viser: 

 oppholdsarealer, inkludert takterrasser  
 avgrensning av privat uteareal på terreng 
 lekearealer, inkludert beskrivelse av type lekeapparater. 
 gangveier og kjøreveier 
 eksisterende og fremtidig terreng  
 trapper og ramper 
 type dekke og materialbruk 
 vekstlag og vegetasjon 
 åpen overvannshåndtering som vannspeil og regnbed, samt slukplassering 
 møblering og belysning 
 parkering på terreng, sykkel og bil  
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 tilrettelegging for brannvesenets atkomst, oppstillingsplasser for brannbil og plassering av 
brannvannuttak. 

 renovasjonsløsning. 

Utomhusplan skal følge prinsippene i illustrasjonsplan datert 28.06.2019. Ved søknad om 
rammetillatelse for første byggetrinn skal utomhusplanen vise overgangen til omkringliggende terreng, 
samt midlertidig gangforbindelse over planområdet mellom Oslolinna og Storgata (jf. pkt.7.3). 

 

Rammesøknad skal i tillegg omfatte:  

 detaljert VA-plan, inkludert ivaretakelse av krav til slokkevannkapasitet for brannvesenets innsats 
samt dokumentasjon og kapasitetsberegninger for behandling av overvann, herunder takvann, 
overflatevann og drensvann. Det skal angis areal for snøopplag, med plan for avrenning. 

 teknisk byggeplan for vei, herunder kjøreveier, fortau og/eller gang-/sykkelveier i tilknytning til det 
omsøkte felt.  

 avkjørselsplan, inkludert frisikt. 
 estetisk redegjørelse for utforming av bebyggelsen, i tråd med tabell i bestemmelse 3.3.1. 
 detaljerte støyberegninger, samt planer for støybeskyttelsestiltak.  
 detaljert dokumentasjon av grunnforhold, tiltak for å ivareta stabilitet og fundamenteringsløsning. 
 redegjørelse for flomtiltak, jf. bestemmelse 5.3 
 skiltplan, jf. bestemmelse 2.8. 

Før rammetillatelse for ny bebyggelse på felt BKB4 og BKB5 gis, skal opparbeidelse av fortau/ gang- 
og sykkelveg med rabatt, beplantning, avkjørsler og kantparkering være økonomisk sikret for strekket 
langs eiendommene.  

Før det gis rammetillatelse for alle tiltak som berører fylkesveg, skal byggeplan inkludert anleggsvei 
være godkjent av Statens vegvesen, jf. 4.1. 

7.1.3 Felt BKB4 

Før det gis rammetillatelse for tiltak innenfor hensynssone infrastruktursone, skal løsning være 
godkjent av kommunens vann- og avløpsavdeling, jf. 5.3. 

 

7.2 Før igangsettingstillatelse 

7.2.1 Felles for felt BKB4 og BKB5 

Følgende skal legges ved og godkjennes ved søknad om igangsettingstillatelse for felt BKB4 og 
BKB5: 

 Registrering av svartlistede arter, samt dokumentasjon av planlagt massehåndtering, inkludert 
tiltaksplan for håndtering av eventuelle svartlistede arter.  

 Plan for beskyttelse av omgivelsene mot støy og andre ulemper i bygge-og anleggsfasen. Planen 
skal redegjøre for trafikkavvikling, massetransport, driftstider og kjøretidsbestemmelser for 
anleggstrafikk med fokus på skoleveg, trafikksikkerhet for gående og syklende (inkludert 
skolebarn), renhold, støvdemping og støyforhold. Nødvendige beskyttelsestiltak skal være etablert 
før bygge-og anleggsarbeider kan igangsettes. For å oppnå tilfredsstillende støyforhold i 
anleggsfasen, skal støygrenser som angitt i Miljøverndepartementets Retningslinjer for behandling 
av støy i arealplanleggingen, T-1442 kapittel 4, legges til grunn. 

 Detaljert dokumentasjon på hvordan flomsikring er ivaretatt. 
 Tinglyst avtale om atkomstrettighet i forbindelse med sammkobling av garasjekjellere. 

7.2.2 Felt BKB4 

Før det kan gis igangsettingstillatelse for nybygg i felt BKB4 må felt o_SKV2 Lidskjalvgutua være 
midlertidig opparbeidet for anleggstrafikk og påkoblet Oslolinna.  

Følgende skal legges ved søknad om igangsettingstillatelse for felt BKB4: 
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 Teknisk plan og byggeplan for opparbeidelse av Lidskjalvgutua, felt o_SKV2 og o_SF4. 
 Teknisk plan og byggeplan for opparbeidelse av gang-/sykkelvei langs Oslolinna, felt o_SGS1, 

o_SVT1 og o_SVT2.  
 Redegjørelse for hvordan barn og unges sikkerhet og trafikksikre ferdselslinjer skal ivaretas i 

byggeperioden.  
 

7.2.3 Felt BKB5 

Før det kan gis igangsettingstillatelse for nybygg i felt BKB5 skal Oslolinna felt o_SKV3 og 
forlengelsen av Hovsgutua felt o_SKV4 være opparbeidet, og anleggsområde #2 opphevet.  

 

Følgende skal legges ved søknad om igangsettingstillatelse for felt BKB5: 

 Teknisk plan og byggeplan for opparbeidelse av fortau på nordsiden av Hovsgutua, felt o_SF3, 
samt plass på o_SVT5. 

 Teknisk plan og byggeplan for opparbeidelse av gang-/sykkelvei langs Oslolinna, felt o_SGS2, 
o_SVT3 og o_SVT4.   

 Redegjørelse for hvordan barn og unges sikkerhet og trafikksikre ferdselslinjer skal ivaretas i 
byggeperioden.  
 
 

7.3 Før midlertidig brukstillatelse  

Før midlertidig brukstillatelse gis, skal følgende være opparbeidet og ferdigstilt: 

 Atkomst og teknisk infrastruktur, inkludert vannforsyning for brannvesen i tilknytning til det 
omsøkte felt.  

 Den del av fortau o_SF2 og kantparkering o_SVT6 i Storgata som berøres av nødvendig 
frisiktsoner i tilknytning til det omsøkte felt. 

 Parkering, inkludert sykkelparkering og inkludert elektrisk uttak for ladbar mortorvogn. 
 Uteoppholdsarealer, inkludert gangveger og lekeplasser, jf. 3.3.4, i tilknytning til det enkelte felt, i 

henhold til godkjent utomhusplan.  
 Nødvendige støybeskyttelses tiltak for de enkelte byggetrinn. 
 Renovasjonsanlegg med skjermende vegetasjon, jf. bestemmelse 3.4 

Før midlertidig brukstillatelse gis for felt BKB4 skal følgende være opparbeidet og ferdigstilt: 

 Lidskjalvgutua med fortau, felt o_SKV2, o_SF4 inkludert frisiktsone.  
 Gang-/sykkelvei langs Oslolinna, felt o_SGS1, o_SVT1 og o_SVT2. Dersom miljøgata ikke er 

opparbeidet, skal o_SGS1, o_SVT1 og o_SVT2 opparbeides frem til eksisterende veikant for 
Oslolinna. Opparbeidelse av resterende del skal i så fall sikres. 

 Gangforbindelse sør for o_SGS1 og gjennom kvartalet til Storgata. Løsningen kan være 
midlertidig frem til bygging av BKB5 og skal kunne brøytes. 

Før midlertidig brukstillatelse gis for felt BKB5 skal følgende være opparbeidet og ferdigstilt: 

 Fortau på nordsiden av Hovsgutua, felt o_SF3 og plass o_SVT5. 
 Gang-/sykkelvei langs Oslolinna, felt o_SGS2, o_SVT3 og o_SVT4.   
 Sammenkobling av parkeringskjeller innenfor BKB4 og BKB5.  

---   000   --- 
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