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1. INNLEDNING
1.1. BAKGRUNN
Planforslaget fremmes av MjøsPlan AS på vegne av Lafton Eiendom AS.
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for en fortetting med boliger på området.
Området er i dag regulert til frittliggende småhusbebyggelse, og ved en fortetting er hensikten
at det omreguleres til boligbebyggelse – blokkbebyggelse med en høyere utnyttelsesgrad enn i
dagens reguleringsplan.

2. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET
2.1. BELIGGENHET
Planområdet ligger i Gran i gaten Øvre Hovsgutua, ikke langt unna Gran sentrum (se pil).

Figur 1 – Planområdets beliggenhet
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2.2. PLANOMRÅDETS AVGRENSING
Planområdet avgrenses rundt tomtegrensene til gnr/bnr 262/37 og inkluderer avkjørsel i nord
på eiendom 262/196 tilhørende Bæssfarjordet borettslag.
Tomten gnr/bnr 262/37 er eid av Lafton Eiendom.
På bildet (figur 2) nedenfor er planavgrensningen i svart stiplet linje.

Figur 2 – Ortofoto med planavgrensning

2.3. DAGENS SITUASJON
2.3.1 Eksisterende bebyggelse og bruk

Innenfor planområdet er det i dag en eiendom som er bebygd med frittliggende
småhusbebyggelse, boliger med tilhørende garasjer og uthus. Som en kan se på figur 2 består
planområdet av noe bebyggelse, og noe vegetasjon. Planområdet er ca. 6,1 daa.
Omkringliggende bebyggelse består av Bæssfarjordet borettslag i nord, en blokk på 3 etasjer
pluss en sokkeletasje med nedkjøring til garasje på den ene siden. Blokken har flatt tak.
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Figur 3: Bæssfarjordet sett fra nordøst på hjørnet mellom Hovsvegen og Øvre Hovsgutua. (Kilde: Google Streetview –
mai 2018)

Bebyggelsen i vest, Bæssmorjordet, består av blokker i 3 etasjer med saltak.

Figur 4: Bebyggelsen i vest, Bæssmorjordet sett sørover fra Hovsvegen.. (Kilde: Google Streetview – mai 2018)
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2.3.2 Landskap, natur og grønnstruktur

Planområdets vegetasjon er for det meste
gressplen, og noen busker og trær. Det er
også et område på ca. 1,9 daa som er
fulldyrka jord. Det renner en bekk,
Hovsbekken, gjennom planområdet i
grøfta langs Øvre Hovsgutua.

Figur 5: Fulldyrka jord innenfor planområdet.

2.3.3 Trafikkforhold

Øvre Hovsgutua går langs østsiden av planområdet. Denne vegen har fartsgrense 50 km/t, en
ÅDT på 2400 med andel tungtransport på 4%. Dette vil si at det ikke er en veldig trafikkert veg.
I dag er det én avkjøring til området. Det er gang- og sykkelveg langs vegen, på motsatt side av
planområdet, som henger sammen med gang- og sykkelvegen på Hovsvegen nord for
planområdet. Nærmeste busstopp ligger i krysset mellom Øvre Hovsgutua og Hovsvegen, ca.
100 meter fra planområdet. Det er ca. 1 km til Gran jernbanestasjon fra planområdet, altså i
gangavstand. Innenfor denne avstanden ligger også Gran sentrum, noe som vil si at det meste
man trenger ligger i kort avstand til planområdet.

2.4.

PLANSTATUS

2.4.1 Kommuneplanens arealdel

I gjeldende kommuneplan for Gran kommune, vedtatt 20.06.2019 er planområdet markert
med skravur som sier at gjeldende reguleringsplan fortsatt skal gjelde.
Figur 6 viser utsnitt av kommuneplanens arealdel. Markøren viser planområdet.
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Figur 6: Utsnitt fra kommuneplanens arealdel

Det er også en
kommunedelplan som gjelder
for Gran sentrum, datert
12.11.2013. Området er også
her avsatt til eksisterende
boligbebyggelse, se figur 7.
Det nevnes i
kommunedelplanens
bestemmelser at det her
tilstrebes å videreføre
nåværende eiendoms- og
bygningsstruktur, men forsiktig
fortetting kan tillates. Maks.
%BYA=30% og maks. høyde 2,5
etasjer.

Figur 7: Utsnitt fra kommunedelplanen for Gran sentrum
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2.4.2 Reguleringsstatus for planområdet

Planområdet er en del av gjeldende
reguleringsplan for Vassenden sentrum
som ble vedtatt 07.11.1985. I denne
reguleringsplanen er planområdet avsatt
til frittliggende boligbebyggelse.
Figur 8 viser et utsnitt av gjeldende
reguleringsplaner i området. Planområdet
er en del av BE 17 og er vist med svart
stiplet linje. Figuren viser utsnitt av et
håndtegnet plankart, som kan være
unøyaktig.

Figur 8: Utsnitt av gjeldene reguleringsplan for
Vassenden sentrum

2.4.3 Vurdering av konsekvensutredningsplikt

Planforslaget er vurdert i henhold til Konsekvensutredningsforskriftens §§ 3 og 4.
Planforslaget omfatter ikke tiltak nevnt i vedlegg 1 eller 2 og er dermed ikke
konsekvensutredningspliktig.
2.4.4 Pågående planarbeid i nærområdet/influensområdet

Det er igangsatt arbeid med reguleringsplan for Øvre Hovsgutua 15, naboeiendommen i sør, og
arbeidet ble varslet sammen med denne planen for Øvre Hovsgutua 5. Det er ikke kjent at det
er andre pågående planarbeid i området. Gran kommune har imidlertid søkt om midler til
utbedring av Hovsbekken av NVE. Søknaden ble innvilget og arbeidet med prosjektering av
bekken har startet. Da det ikke er ferdig prosjekterte planer, må nye planer slik som denne
sette av nok areal til utbedring av bekken. Dette innebærer både areal til selve bekken, men
også areal til anleggsperioden med utbedring av bekken.
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3. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET
3.1. PLANKARTET

3.1.1 Gjennomgang av arealformål

Boligbebyggelse-blokkbebyggelse (BBB)
Innenfor formålet kan det oppføres blokker med parkeringskjeller og noe parkering på
bakkeplan. Bebyggelsens fasader skal i hovedsak være i tre, men skal ved lengre fasader brytes
opp der andre materialer kan brukes. Det er i planforslaget tatt utgangspunkt i bebyggelse
med flate tak.
Lekeplass (f_BLK1)
Lekeplassen skal utrustes med minimum sandkasse, mindre lekeapparater og sittegruppe. Der
terrenget har helning som tillater det kan området brukes til akebakke på vinteren og ha sklie
ol. på sommeren. Det er tenkt at lekearealet skal henge sammen med eventuelt fremtidig
lekeareal på Øvre Hovsgutua 15 (naboeiendom i sør).
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Renovasjonsanlegg (f_BRE1)
Det skal avsettes plass til renovasjon i henhold til plankartet. Det skal legges til rette for
nedgravde løsninger. Naboeiendom i nord, gnrbnr 262/196 Bæssfarjordet borettslag, vil kunne
være med på denne renovasjonsløsningen dersom det inngås en privat avtale om dette.
Veg (f_SV1-f_SV2)
F_SV er de interne adkomstvegene til planområdet. Regulert vegbredde er 5,5 meter
kjørebane med 0,5 meter på hver side til vegskulder, grøfteareal og lignende. Total bredde blir
da 6,5 meter. Vegene skal ha fast dekke som for eksempel asfalt.
Kjøreveg (o_SKV)
Kjørevegen er den eksisterende offentlige vegen innenfor plangrensen.
Annen veggrunn – grøntareal (o_SVG)
O_SVG er deler av arealet som blir igjen etter stenging av dagens innkjøring som ligger her.
Arealet skal vinneholde en fysisk sperre mellom Øvre Hovsgutua og parkeringsareal, det tillates
også at det settes opp en mur eller lignende som beskyttelse mot brøytet snø, stein osv. fra
Øvre Hovsgutua.
Parkering (SPA)
Arealet skal være nye parkeringsplasser tilhørende Bæssfarjordet borettslag (gbnr. 262/196)
som en erstatning for de parkeringsplassene som blir mistet i forbindelse med ny avkjøring.
Blågrønnstruktur (o_BG1-o_BG2)
Området er avsatt til bekken og tilstrekkelig areal til utbedring av denne. Det skal ikke bygges
eller settes opp noen faste installasjoner innenfor feltet som ikke er til utbedring av bekken.
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3.2. AREALREGNSKAP

3.3. BESKRIVELSE
Planområdet er på ca. 6,1 daa og arealet er i hovedsak regulert til boligformål –
blokkbebyggelse med tilhørende parkeringsareal på bakkenivå og lekeareal. Det er også avsatt
areal til Hovsbekken for at den skal bli så flomsikker som mulig. Det er to innkjøringer til
området, der den sørligste innkjøringen vil deles med 262/116 og halvparten vil vises i egen
reguleringsplan. Dette er for at det skal være innkjøring og tilgjengelighet til alle blokkene og til
garasje i kjeller.
3.3.1 Bebyggelse, struktur og tiltak

Det er lagt opp til totalt to blokker innenfor planområdet. Det er også tiltenkt boder innenfor
feltet. Plasseringen av blokkene vil være med fasader med terrasser i hovedsak mot vest og
sør. Dette vil gi leke- og uteoppholdsareal i skjermede omgivelser og med gode solforhold.
Med disse to byggene vil det bli ca. 45 boenheter totalt innenfor planområdet. Minste
uteoppholdsareal per boenhet er på 30m2. Med 45 boenheter vil dette gi et minimums
uteoppholdsareal på totalt 1350 m2. Terrasse, balkong, veranda og takterrasse over 5m2 kan
regnes med i uteoppholdsarealene. Det er ca. 3900 m2 som er regulert til boligformål og ca.

Mjøsplan AS
www.mjosplan.no

Adresse: Postboks 6, 2391 Moelv
E-post: post@mjosplan.no

Telefonnr.: 48 10 77 00

Reguleringsplan for Øvre Hovsgutua 5– Plan-ID E260 – Planbeskrivelse

12

600 m2 er regulert til lekeareal, noe som gir et totalt areal på ca. 4500 m2. I forslag til
illustrasjonsplan går ca. 1200 m2 bort til bygningsmasse og ca. 820 m2 går bort til kjøre- og
parkeringsareal. Det vil da gjenstå ca. 2480 m2 som kan benyttes til uteoppholdsarealer. Dette
blir i tillegg til arealet på balkonger, som en kan beregne med gjennomsnittsstørrelse på 10 m 2
per boenhet. Med illustrert utforming vil det være godt mulig å få til tilstrekkelig med
uteoppholdsareal.

Figur 9: Forslag på situasjonsplan (SG Arkitektur)
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Figur 10: Soldiagram (SG Arkitektur)

Figur 11: Forslag til fasader sett fra sør og øst (SG Arkitektur)
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Figur 13: Forslag til fasader sett fra nord og vest (SG Arkitektur)

Figur 12: Snitt gjennom nordligste bygg, sett sørover. (SG Arkitektur)

Byggene skal i hovedsak være med trefasader. Lange fasader skal ha brudd i fasaden. Et brudd
kan være for eksempel glassfelter, sprang eller lignende. Dette for å gi variasjon, og kunne få
byggene til å virke mindre massive for forbipasserende.
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Størstedelen av parkeringen skal skje i garasjekjeller under bakkenivå. Gjesteparkering og
lignende tillates på bakkeplan innenfor BBB. Parkering på bakkenivå inngår i beregning av BYA,
det gjør ikke parkering under bakkenivå. Maksimal %BYA er satt til 50 % for BBB. Maksimal
%BYA blir satt noe høyt da det er avsatt en del areal til lek innenfor området.
Fortettingen av dette området vil bli en del større enn det kommunedelplanen legger opp til
med småhusbebyggelse med maks. 2,5 etasje. Dette området ligger veldig sentralt til i Gran
med kort vei til både sentrumsområdet, jernbanestasjonen og skoler. Det er også godt
tilrettelagt med infrastruktur i området med gode veiforbindelser. Bebyggelsen rundt området
er i hovedsak blokkbebyggelse, og det er da naturlig å fortsette en fortetting med
blokkbebyggelse. Plasseringen av eiendommen og bebyggelsen rundt gjør også at området
tåler høyere bebyggelse enn 2,5 etasje. Når det først skal være en fortetting i området er det
sett på som hensiktsmessig å kunne utnytte området slik at det ikke blir press på blant annet
jordbruksområder senere.
I Utviklingsveilederen for Gran sentrum (utarbeidet av Norconsult 24.06.2014) er planområdet
innenfor et område klassifisert som indre sentrumsområde. I veilederen står det blant annet
beskrevet at det indre sentrumsområdet bør fortettes der trivsel, trygghet og
nærmiljøkvaliteter bør legge føringer for utvikling. Barn og unge skal kunne gå og sykle til skole
og trening. Tilrettelegging for trygge ferdselsveier og høy kvalitet på utemiljø vil være sentralt
for å nå slike mål. Planområdets plassering er i tilknytning til skoleveg og har muligheter for
gode uteoppholdsarealer med høy kvalitet. Planforslaget er derfor i tråd med
Utviklingsveilederen.
Naboeiendommen i sør er også i en reguleringsprosess hvor hensikten er å regulere til
boligblokker. For å kunne se området i en større helhet er det forsøkt å illustrere en
bebyggelse med to blokker på naboeiendommen, som også er i fem etasjer. Dette er kun
illustrasjoner, da vi ikke vet hva slags utforming det blir på bebyggelsen her. Se 3Dillustrasjoner på figur 14-19 og illustrert sol/skygge på figur 20-25.
Sol/skyggeillustrasjonene viser at det i hovedsak blir lite skyggevirkning for eksisterende
nabobebyggelse i området. Den største skyggevirkningen blir for Bæssfarjordet borettslag på
ettermiddagen ved vintersolverv når sola står lavt hele dagen. Resterende perioder vil det bli
gode solforhold for nabobebyggelse og planlagt bebyggelse, og tilhørende uteområder.
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Figur 14 – Illustrasjon sett ovenfra

Figur 15 – Ny og eksisterende bebyggelse sett fra vest.
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Figur 16 – Illustrasjon sett fra nord.

Figur 17 – Illustrasjon sett fra øst.
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Figur 18 – Illustrasjon sett fra øst.

Figur 19 – Illustrasjon sett fra nordvest.
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Figur 20 – Sommersolverv kl. 08.00.

Figur 21 – Sommersolverv kl. 12
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Figur 22 – Sommersolverv kl. 18.

Figur 23 – Vintersolverv kl. 10.00
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Figur 24 – Vintersolverv kl. 12

Figur 25 – Vintersolverv kl. 15.

3.3.2 Universell utforming

De fysiske omgivelser (bygninger, uteområder og andre anlegg) skal gis universell utforming i
henhold til gjeldende lover og forskrifter. Blokken skal ha heisadkomst fra garasjekjeller og vil
derfor være tilgjengelig for alle. Leilighetene skal også ha utforming slik at det er tilgjengelige
boenheter etter gjeldene lover og forskrifter.
3.3.3 Naturmiljø og biologisk mangfold

I henhold til naturmangfoldloven § 7 skal alle saker som berører naturmangfoldet vurderes
etter lovens §§ 8-12 og vurderingen skal fremgå av beslutningen. Disse er gjennomgått under:
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§8 (kunnskapsgrunnlaget)
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske
tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. Myndighetene skal videre
legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer gjennom bruk av og samspill
med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og vern av
naturmangfoldet.
Vurdering:
§ 8 er oppfylt. Offentlig tilgjengelige baser som Naturbase, Artsdatabanken, NVE atlas, Skog og
landskap m.fl. er benyttet for å sjekke om det foreligger spesielt viktige registreringer i
området (sist sjekket 04.03.2020). Det er ikke registrert noen forekomster av hverken utvalgte
naturtyper, prioriterte arter eller inngrepsfrie områder, heller ikke rødlista arter, fremmede
arter eller registrerte forekomster av naturtyper innenfor planområdet. Det kan forekomme
mangelfulle opplysninger for området fordi det ikke har vært spesielt undersøkt med tanke på
naturmangfold, men det antas at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig til å avgjøre at tiltaket
ikke vil gi vesentlige skader på naturmangfoldet.
§ 9 (føre-var-prinsippet)
Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger
den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på
naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet,
skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe
forvaltningstiltak.
Vurdering:
§ 9 er oppfylt. Kunnskapen om dette området vurderes å være god nok, vedr. de naturverdier
som finnes innenfor plan- og influensområdet.
§ 10 (økosystemtilnærming og samlet belastning)
En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er
eller vil bli utsatt for.
Vurdering:
Tiltaket vil ikke medføre noe særlig belastning på naturtyper og økosystemet da området er
bebygd i dag. Planforslaget legger likevel opp til en tettere utbygging enn dagens situasjon, så
noe påvirkning kan dette få på naturtyper og økosystemet. Bekken innenfor planområdet er
tenkt at i hovedsak skal holdes åpen. Med dette og at det ikke er registrert noen forekomster
innenfor planområdet, vil ikke belastningen på naturtyper eller økosystem bli stor.
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§ 11 (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)
Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet
som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.
Vurdering:
Tiltakshaver har det økonomiske ansvar for å ta vare på de naturkvaliteter som finnes i
området, innenfor de rammer som utbyggingen gir.
§ 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)
For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere,
nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste
samfunnsmessige resultater.
Vurdering:
Byggeteknikken, byggemetoden og driftsmetoder vil være i henhold til dagens standard og
vurderes dermed som miljømessig gode.
Det vurderes dithen at tiltaket har svært liten betydning for mangfoldet av naturtyper,
økosystem eller arter, deres genetiske mangfold eller deres naturlige utbredelsesområde jfr.
Naturmangfoldlovens §§ 4 og 5. En samlet vurdering etter naturmangfoldloven tilsier at
tiltaket kan gjennomføres.
3.3.4 Kulturminner

Det er registrert én forekomst av
kulturminner innenfor området. Det er
utført arkeologisk registrering av arkeolog
i Oppland fylkeskommune og utarbeidet
en rapport, datert 06.02.2018. Rapporten
konkluderer med at registrerte
kulturminnet var en kniv som nå er gravd
opp og konservert. Det vil si at det ikke er
noen funn innenfor planområdet som må
bevares eller tas videre hensyn til
innenfor planområdet. Rapporten ligger
vedlagt.
Det må tas forbehold om eventuelle ikke
registrerte kulturminner, derav
Figur 26: Lokalisering av kulturminne innenfor planområdet.
kulturminner under markoverflaten.
Markert med R i kartutsnittet. Kart hentet fra Askeladden.
Dersom det i forbindelse med tiltak i
marken oppdages automatisk fredete
kulturminner finnes det bestemmelser som sikrer bevaringen. For bygge- og anleggstiltak som
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er unntatt fra plankravet i de forutgående bestemmelsene, gjelder meldeplikten etter § 8 i lov
om kulturminner.
3.3.5 Barn og unges interesser

Området er i dag ikke et område som er aktivt brukt som leke- eller aktivitetsområde for barn
da området består av enebolig og privat uteareal. Planen har avsatt område f_BLK som
lekeareal som er felles for beboerne i planområdet. Det er deler av lekearealet som er
brattere, og derfor kan egne seg til akebakke om vinteren og til sklier og lignende om
sommeren. Det er ikke noe av lekearealet som er brattere enn 1:3. Flatere partier av
lekearealet kan benyttes til sandkasser, husker, stativer og lekeapparater beregnet for de
minste barna.
Det er tre barnehager som ligger i nærheten av området. Det er likevel ikke gangavstand til
barnehagene. Figur 27 viser plasseringen av de tre nærmeste barnehagene; Espira Romholt
barnehage, Solheim barnehage og Rakalauv barnehage SA.

Figur 27: Plasseringen av de nærmeste barnehagene

Det er flere fritidstilbud i området. Det er ikke langt fra planområdet til Gran idrettspark (ca. 5
min gange) hvor det blant annet er to store kunstgressbaner, fotball-binge, tennisbaner,
sandvolleyball-bane og løpebane. Av kulturelle tilbud ligger kulturskolen i gangavstand fra
planområdet. På kulturskolen er det ulike kulturelle tilbud til barn i skolealder. Det er også
gangavstand til biblioteket i Gran.
Det er skole for alle aldre i gangavstand til planområdet (Hadeland Videregående, Gran
ungdomsskole, og Trintom skole som er skole med 1.-7. trinn). Skolene er markert på figur 28

Mjøsplan AS
www.mjosplan.no

Adresse: Postboks 6, 2391 Moelv
E-post: post@mjosplan.no

Telefonnr.: 48 10 77 00

Reguleringsplan for Øvre Hovsgutua 5– Plan-ID E260 – Planbeskrivelse

25

med rød ring, og plassering av planområdet er vist med svart pil. Fra planområdet til Trintom
skole går det gang- og sykkelvei helt fra motsatt side av planområdet og til skolen. Dette gjør at
Øvre Hovsgutua må krysses for å komme til gang- og sykkelvegen. Det er lagt til i
rekkefølgebestemmelser at det skal opparbeides fartsdempende tiltak i Øvre Hovsgutua ved
begge krysningspunktene av veien. Både til ungdomsskolen og videregående går det også
gang- og sykkelvei nesten hele strekket, men er et parti med fortau det siste strekket. Krysning
av veien ved skolene er med fotgjengerovergang. Med tiltak sikret i planforslaget blir
trafikksikkerheten for myke trafikanter god.

Gran

Figur 28: Skolene ved planområdet.

3.3.6 Samferdselsanlegg/trafikk

Planområdet har adkomst fra Øvre Hovsgutua. Det er to adkomstveger som skal
dimensjoneres etter kravene i Statens vegvesens håndbok N100 – Veg- og gateutforming.
Vegene er regulert med bredde 6,5 meter der det er 5,5 meter kjørebredde og 0,5 m skulder
på hver side. Den nordligste adkomstvegen er delt med eiendom nord for planområdet, gbnr.
262/196. Det er i dag to separate adkomstveger tett på hverandre. Trafikksikkerheten vil bli
bedret med én felles avkjøring fra Øvre Hovsgutua. Den sørligste adkomstvegen skal være delt
med gbnr. 262/116. Da det utarbeides en separat reguleringsplan for denne eiendommen er
kun halve adkomstveien regulert, men med rekkefølgebestemmelse om at veien må
opparbeides før brukstillatelse kan gis. Det er også regulert inn frisiktsoner ved
adkomstvegene ut mot Øvre Hovsgutua slik at trafikksikkerheten blir ivaretatt. Bredden på
vegen er også av slik dimensjon at det er plass til både bil og gående langs vegen og
adkomstvegene slik at myke trafikanter trygt kan krysse vegen for å komme til gang- og
sykkelveg på andre siden av Øvre Hovsgutua. Øvre Hovsgutua skal også opparbeides med
fartsdempende tiltak ved hvert av krysningspunktene til gang- og sykkelveg, noe som er sikret i

Mjøsplan AS
www.mjosplan.no

Adresse: Postboks 6, 2391 Moelv
E-post: post@mjosplan.no

Telefonnr.: 48 10 77 00

Reguleringsplan for Øvre Hovsgutua 5– Plan-ID E260 – Planbeskrivelse

26

rekkefølgebestemmelsene.
Det er nedkjøring til parkeringskjeller fra den sørligste adkomstvegen. Størsteparten av
parkeringsplassene skal være i parkeringskjeller. Det skal være minimum 5 % av
parkeringsplassene som er tilrettelagt for bevegelseshemmede, og ha bredde på minst 4,5m.
Det skal også tilrettelegges for minimum 1 sykkelplass per boenhet. Sykkelparkering er tillatt i
bod og kjellerareal.
Plasseringen av planområdet er sentralt, og det er kort veg til Gran jernbanestasjon og til
busstopp i krysset mellom Øvre Hovsgutua og Hovsvegen, ca. 100 meter fra planområdet. Det
går gang- og sykkelveg på motsatt side av Øvre Hovsgutua fra planområdet. Det går gang- og
sykkelveg hele veien fra etter man har krysset Øvre Hovsgutua og til Gran sentrum med
jernbanestasjonen. Krysningen av Øvre Hovsgutua er ikke markert fotgjengerovergang. Krysset
er likevel ganske oversiktlig ved overgangen, og med fartsdempende tiltak på vegen vil farten
inn og ut av krysset være lavere. Det er vurdert at trafikksikkerheten er tilstrekkelig.

Figur 29: Utsnitt fra 1881.no, planområdet vist med svart pil til høyre i bildet. Gran sentrum ligger til venstre i bildet.

3.3.7 Teknisk infrastruktur

Bebyggelsen i planområdet skal knytte seg på offentlig vann- og avløpsnett, og løsninger skal
vises i egen teknisk plan. Avløpsanlegget skal også oppgraderes mellom kum P2625 ved
utbyggingsområdet, og kum P2546 ved Oslolinna i samarbeid med kommunen. Da skal vannog avløp være tilstrekkelig.
Området må tilknyttes nettstasjoner, men ifølge Glitre energi vil det være mulig å flytte på
eksisterende nettstasjon og knytte seg på denne. Dette måtte løses videre i egen
prosjektering. Det skulle ikke være nødvendig å avsette areal innenfor planområdet til ny
nettstasjon, men om det i prosjekteringen blir nødvendig er det åpnet opp for at nettstasjon
etableres innenfor BBB. Trafo/nettstasjon plasseres inne i bygningskroppen. Ved evt. behov for
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utendørs plassering, skal plassering og utforming godkjennes av Gran kommune.
Renovasjon skal løses med en nedgravd løsning helt nord i planområdet (i henhold til
plankartet). Med avsatt areal skal det være tilstrekkelig til renovasjonsløsning til 45 boenheter,
pluss eventuelt de 23 boenhetene tilhørende Bæssfarjordet borettslag. Det har vært dialog
med HRA for å finne en løsning som vil fungere godt for tømmebil osv. Vi har utarbeidet en
illustrasjon med sporingskurve for å vise ulike løsninger for å kunne snu. Løsningen vist på figur
30 er godkjent av HRA (e-post 19.09.2019).

Figur 30 – Illustrasjon på renovasjonsløsning med sporingskurve.

3.3.8 ROS

ROS-analyse ligger vedlagt. Der er konklusjonen:
Ifølge sjekklisten er det få hendelser som krever videre utredning. Temaet flom er krysset av
som aktuelt, men er i denne sammenheng ikke analysert videre da det allerede er planlagt
tiltak på bekken. Da disse tiltakene ikke er prosjektert ferdig og tiltakene skal gjennomføres
uavhengig av reguleringsplanen er det ikke hensiktsmessig med analyse av dette i forbindelse
med denne reguleringsplanen. Flom er uansett et viktig tema i reguleringen og må tas hensyn
til. Det er her også medregnet at prosjektering av bekken vil gjennomføres og planlegges for en
stor nok vannføring for en flom med klimapåslag.
Med de tiltak som er beskrevet vil konsekvens og risiko for planforslaget være minimal.
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3.3.9 Støy

Deler av planområdet ligger innenfor gul sone for støy. Det er utarbeidet egen støyrapport,
datert 10.10.2017 som ligger vedlagt. I støyrapporten vises det at bygg langs vegen vil ligge
innenfor gul sone for støy og at støysensitive rom og balkonger bør ligge på motsatt side. Det
kan gjøres støytiltak på bygget på side mot veg som gjør at støysensitive rom vil ligge innenfor
tilfredsstillende verdier for støy også innenfor støysonen. Slike tiltak kan være falske balkonger
utenfor vinduer, innglassing av balkonger, enten delvis eller helt, og benyttelse av fasader med
god lydisolering.
3.3.10 Flom

Da bekken Hovsgutua renner langs østsiden av planområdet ble det gjort en flomfarevurdering
og utarbeidet en flomrapport av Skred AS datert 13.02.2017. Rapporten konkluderer med at
bekken burde opparbeides og sikres mot flomrelaterte skader og at tilgrensede områder bør
ha fall mot bekkeløpet. Det anbefales også kulvertløsninger med firkantet tverrsnitt der
tilkomstveger skal krysse bekkeløpet. Kulvertene bør være dimensjonert for 5m3/s, eller så kan
det brukes en mindre kulvertdimensjon og tillate overløp på veiene ved de største
flomhendelsene. I etterkant av utarbeidelsen av denne rapporten ble det besluttet at bekken
skal utarbeides av Gran kommune i samarbeid med NVE med bakgrunn i å flomsikre større
deler av bekkeløpet enn kun det forbi planområdet. Hele strekket vil derfor prosjekteres og det
antas at flomsikringen vil bli tilstrekkelig. Det er også sikret i bestemmelser at flomsikringstiltak
i hovsbekken skal være gjennomført før det kan gis midlertidig brukstillatelse.
3.3.11 Anleggsperioden

Det skal legges ved en beskrivelse av anleggsperioden ved søknad om igangsetting.
Beskrivelsen skal inneholde plan for beskyttelse av omgivelsene mot støy og andre ulemper
ved bygge- og anleggsfasen, trafikkavvikling, massetransport, trafikksikkerhet for gående og
syklende og støvdemping og støyforhold.
3.3.12 Brann og redning

Det er avholdt møte med Gran og Lunner brann- og redningstjeneste for å avklare
brannvesenets innsats- og slokkesituasjon for planforslaget. Det er da tatt utgangspunkt i
utforming med bygg som vist på illustrasjoner. Det er to adkomstveger inn på planområdet fra
Øvre Hovsgutua, men ikke full kjøreveg mellom disse byggene. For bygget lengst nord er det
ikke behov for høydeberedskap da bygget er tegnet med gjennomgående leiligheter med
svalgangsløsning og totalt 3 trapperom. Brannvesenet skal likevel ha kjøreveg helt fram til
hovedinngang, noe som er mulig for begge bygg. Det er vist muligheter for oppstillingsplasser
på illustrasjon i figur 31. Her er det også vist at gangvegen mellom byggene kan utvides noe og
dermed få tilfredsstillende bredde og svingradius for brannbil. Dette er illustrert med en
sporingskurve. Fordelen med å benytte seg av gangvegen til oppstillingsplass er at denne vil bli
brøytet om vinteren. Det er også vist at det er rom for snølagring sør for gangvegen slik at det
brøytebil kan kjøre helt inn.
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Figur 31 – Forslag til situasjonsplan med mulighet for oppstillingsplasser vist ved firkanter på 13m x 7m.
Illustrasjonen viser også sporingskurve for brannbil på gangvegen mellom byggene.
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Figur 32 – Illustrasjon med brannbil der stigebil på 15 meter fint rekker frem til leilighetene i midten som ikke er
gjennomgående fra oppstillingsplass.

Tilgjengeligheten for stigebil er illustrert i 3D-illustrasjon. Veiledning, Tilrettelegging for Brannog Redningsmannskapets innsats fra Lunner – Gran brann og redning datert 14.05.18 er brukt
som grunnlag for beregninger og utforming av mulig løsning.
Det er sikret i bestemmelse at plassering av oppstillingsplasser og brannhydranter skal
fremkomme ved søknad om tiltak. Beregningene gjort til nå er kun ment som illustrasjon på at
det lar seg løse, og gir mulige løsninger på hvordan det kan gjøres.
3.3.13 Gjennomføring av plan og økonomiske konsekvenser for kommunen

De økonomiske konsekvenser for kommunen skal beskrives og avtales i egen utbyggingsavtale.
Denne avtalen er ikke inngått per dags dato, og skal forhandles frem. Det er inngått avtale om
at det skal avgis grunn til gjennomføring av flomsikringstiltak på Hovsbekken, slik at dette er
sikret uavhengig av reguleringsplan, og gjennomføring kan skje tidligst mulig.
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4. PLANPROSESS OG MEDVIRKNING
Diagrammet under viser planprosess for reguleringsplan, i henhold til plan- og bygningsloven.

Varsel om oppstart av
planarbeid.
Merknadsfrist 4 uker.

Behandling av
planforslag i
kommunens
planutvalg.

Offentlig
ettersyn i
minst 6 uker.

Behandling av
planforslag i
kommunens
planutvalg.

Sluttbehandling
med vedtak i
kommunestyret.

Oppstart av planarbeidet ble først varslet 07.03.2017 og da det ved en feil ikke ble sendt ut
varsel til alle parter ble de resterende varslet 05.05.2017, med frist for innsending av
merknader 02.06.2018. I varselet var både gnr/bnr 262/37 og 262/116 innlemmet i
planavgrensningen. Dette har nå blitt to separate planer, en for hver eiendom, men
merknadene som kom inn er felles. Det som ikke er relevant for denne planen blir
kommentert. Forslagsstiller har mottatt 6 merknader pr. brev og e-post. Sammendrag av og
kommentarer til merknadene følger.
Fylkesmannen i Oppland, brev datert 07.06.17:
Fylkesmannen i Oppland viser til www.planoppland.no og forventer at nasjonale og regionale
interesser omtalt i Planskjemaet og presisert i Fylkesmannens forventinger til kommunal
planlegging i Oppland kap. 2 og 3 blir ivaretatt i det videre planarbeidet. FM forventer også at
kap. 1 om prosess og planforberedelse blir fulgt opp. FM minner også om at SOSI-fil og pdf-fil
skal sendes til Statens kartverk ved høring av planforslaget.
Forslagsstillers kommentar:
Innspillet er ivaretatt i planarbeidet.
Oppland fylkeskommune, brev datert 02.06.17 og 15.06.17:
Regionalenheten:
Retningslinjer for bolig og bokvalitet er særlig relevant for dette konkrete planarbeidet. Viser
til Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland hvor et av delmålene i planen er
legge til rette for konsentrert boligbygging i tilknytning til Gran sentrum. Fylkeskommunen
viser også til felles strategi for arbeidet med universell utforming, Innlandet universelt utformet
2025, der det er et mål å øke andelen tilgjengelige boenheter. OFK kommenterer at
planarbeidet bør omfatte vurderinger med tanke på universell utforming og tilgjengelighet for
alle. Utfyllende regler for å sikre adkomst til boligene, utearealer som gangstier, veger,
adkomster og uteoppholdsområder utformes universelt bør tas inn i bestemmelsene.
Fylkeskommunen forventer også at barn og unges interesser ivaretas gjennom planarbeidet.
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Kulturarvenheten:
Det er påvist kulturminner i nærheten av planområdet, og det er en sannsynlighet for at dette
er et sammenhengende gravfelt fra jernalderen. Det må derfor utføres arkeologisk
registrering.
Forslagsstillers kommentar:
Planforslaget legger opp til en fortetting med boliger i det sentrumsnære området. Det er i
tillegg til en maksimal utnytting, satt en minimum %BYA på 30 % for å sikre en fortetting av
området. Bestemmelse ang. universell utforming er med, og barn og unges interesser er
beskrevet og ivaretatt.
Det er gjennomført arkeologisk registrering i området der det ble gjort et funn. Funnet ble
gravd opp og er konservert. Det er derfor ikke behov for videre tiltak i planen.
Statens vegvesen, brev datert 19.05.17:
Statens vegvesen ber om at temaene kollektivtransport og tilrettelegging for myke trafikanter
beskrives og vurderes, herunder også trafikksikker skoleveg. Noe av planområdet ligger i gul
støysone fra fv. 50 Hovsvegen. Selv om det er oppført et 3 etasjes boligkompleks mellom
fylkesvegen og nå foreslåtte planområde, må støyforholdene i planområdet gjøres rede for.
Ved behov for skjermingstiltak må det settes rekkefølgekrav om gjennomføring før
brukstillatelse for nye boliger kan gis. Statens vegvesen antar også at direkte adkomst inn på
området vil være fra den kommunale vegen Øvre Hovsgutua, og anbefaler at det reguleres inn
frisiktsoner i avkjørsler og kryss i planområdet med bestemmelser som ivaretar krav til frisikt.
Forslagsstillers kommentar:
Skoleveg og tilrettelegging for myke trafikanter er beskrevet i planbeskrivelsen. Det er laget
egen støyrapport og støysoner er lagt inn og vist på plankartet. Deler av bebyggelsen vil ligge
innenfor gul sone for støy, og det er derfor laget bestemmelser knyttet til dette. Frisikt er lagt
inn i plankartet.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), brev datert 23.03.17:
NVE kommenterer at planen må dokumentere tilstrekkelig sikkerhet mot flom. Dette
inkluderer underdimensjonerte bekkeløp og kulverter etc. oppstrøm. Er det for å oppnå
tilfredsstillende sikkerhet mot flom nødvendig med utskiftning av kulverter eller utvidelse av
bekkeløp, må dette på plass før byggingen kan starte. NVE viser også til sin sjekkliste for
utarbeiding av reguleringsplaner.
Forslagsstillers kommentar:
Det er avsatt en sone på 10 meter fra vegkant til bekken, i tillegg til en gjennomføringssone for
tiltak på bekken på 10 meter til. Dette skal være tilstrekkelig for å kunne utvide og sikre
bekkeløpet.
Bane NOR, brev datert 09.05.17
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Ingen merknader da planområdet ligger mer enn 300 meter fra Gran stasjon og jernbanen og
derfor ikke berører viktige jernbanehensyn direkte. Bane NOR stiller seg likevel positive til
arealbruk som støtter opp om samordnet areal- og transporthensyn.
Forslagsstillers kommentar:
Innspillet er ivaretatt i planarbeidet.
Vassenden borettslag, brev datert 18.05.17:
Vassenden borettslag ytrer bekymring for at de skal føle seg inneklemt med sine 4 lave trehus
på 2 etasjer. Borettslaget kommenterer videre at det er vanskelig å ha en mening så lenge det
ikke foreligger tegninger. De ønsker likevel ikke at blokkene blir høyere enn de
omkringliggende, Bæssmorjordet og Bæssfarjordet. Borettslaget ligger også lavere i terrenget,
som gjør at de ønsker 3 etasjer som maksimum.
Forslagsstillers kommentar:
Det er gjort sol/skygge-analyse for å se hvordan bygningene vil påvirke omkringliggende
bebyggelse. Bebyggelsen er også tenkt plassert slik at det blir minst mulig sjenerende for
omkringliggende bebyggelse da bebyggelsen ligger lengst nord og øst i planområdet, som ikke
vil gi noen lange fasader mot borettslaget. Denne merknaden er ikke like aktuell for denne
delen av området, da bebyggelsen blir liggende et stykke fra Vassenden borettslag.

5. FORSLAGSSTILLERS VURDERING
Dette planforslaget bidrar til å fortette et eksisterende boligområde i Gran med nærhet til
Gran sentrum. Det er allerede etablert godt med infrastruktur i området og området er et
eksisterende boligområde i dag og er regulert til bolig i overordna plan. Det er trafikksikre
veger med gang- og sykkelveg forbi planområdet, og det er kort avstand til kollektivtransport.
God tilgjengelighet for gående og syklende er i tråd med overordna mål og retningslinjer for
transport og miljø.
Bekken som renner gjennom planområdet langs vegen er en utfordring for plassering av
bebyggelse. I planen er bekken lagt i sone for blågrønnstruktur med bredde på 10 meter etter
anbefaling fra fagkyndig utredning. Det skal gjøres tiltak på bekken for å sikre den bedre mot
flom. Derfor er det også lagt på en sone for midlertidig anleggsområde på ytterligere 10 meter
for gjennomføring av tiltak på bekken. Denne sonen vil opphøre så snart arbeidene med
bekken er ferdig. Bekken skal bli holdt åpen gjennom hele planområdet bortsett fra under
adkomstvegene. Dette vil sikre en bedre kontroll på eventuell flom i tillegg til at det kan være
et godt grep for trivsel i området.
Støy er en annen utfordring for dette planområdet. Det er noe støy fra Øvre Hovsgutua som
gjør at deler av planområdet ligger innenfor gul sone for støy. Dette er beskrevet nærmere i en
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støyrapport. Det er mulig å gjøre tiltak på bygg som vil sikre at boligene får tilfredsstillende
verdier for støy.
Planområdet ligger sentrumsnært og vil kunne tiltrekke seg en sammensatt målgruppe. Det vil
være familievennlig med kort veg til skoler og med lekeareal på området, samtidig som eldre
kan like nærheten til sentrum og som kanskje ikke vil bo i enebolig med hage lenger.
Plasseringen av bebyggelsen på området vil gi noe skyggevirkning for omkringliggende
bebyggelse, men med tanke på at det øst for planområdet ikke er bebygd vil skyggevirkningen
mest gå ut over veg og jordet plassert øst for bebyggelsen. Det vil bli noe skygge på
bebyggelsen vest for planområdet ved morgensol og soloppgang. Ellers er det områder
innenfor planområdet som får noe skygge resten av dagen. Bebyggelsen er også plassert med
tyngden av bebyggelsen øst i planområdet, så skyggevirkningen for omkringliggende bebygde
områder blir mindre.

6. VEDLEGG
Vedlegg 1:
Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse), datert 06.03.20
Vedlegg 2:
Innspill/merknader
Vedlegg 3:
Støyrapport, datert 10.10.2017
Vedlegg 4:
Flomfarevurdering, datert 13.02.2017
Vedlegg 5:
Befaringsrapport - Arkeologisk registrering i forbindelse med reguleringsplan
for Øvre Hovsgutua 5 og 15, gnr 262 bnr 37 og 116, Gran kommune, datert 06.02.2018
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