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2. INNLEDNING 

2.1 BAKGRUNN 

Oppstart av reguleringsplanarbeid for Brandbu sentrum i Gran kommune, ble fattet av 
planutvalget i februar 2009 i medhold av Plan- og bygningsloven av 2008.  

 
Planområdet var en del av arbeidet med reguleringsplan for Brandbu sentrum sør-vest. 
På grunn av uavklarte forhold vedr. flomsikringstiltak i Vigga, ble dette planarbeidet 
utsatt. Planutvalget i Gran kommune vedtok derfor å varsle oppstart og utarbeide en 
egen reguleringsplan for den delen som omfatter Skogskoleområdet. Hensikten med 
planarbeidet er i hovedsak å få avklart arealbruk og atkomst til boliger og tjenesteyting 
på området som tidligere var en del av Skogskolen i Brandbu. Utvikling av 
Skogskoleområdet er i tråd med kommuneplanens arealdel. Søndre Skogskoleveg vil bli 
hovedatkomst til en større del av området.  
Reguleringsplan for Brandbu sentrum sør/vest ble vedtatt i 2018. 
 
Gjeldende planer innenfor planområdet omfatter hele eller deler av 
reguleringsplanene: Brandbu sentrum (vedtatt 11.12.1986), RV.240 Tingelstad-
Brandbu (vedtatt 14.12.2005) og Skogskolen del av gnr.77 bnr.1 (vedtatt 16.05.2007). 
Planarbeidet har som delmål å endre/oppheve gjeldende planer innenfor området 

 
Brandbu er et handels- og skolested, beliggende sentralt i Gran kommune. Brandbu 
sentrum, også kalt Brua, har lang historie som handelssted og oppstod i området rundt 
Augedalsbrua. Brua utgjør et svært gammelt kryssningssted over Vigga. Her møttes 
den gamle og nye Bergenske hovedveg, og Høgkorsvegen (Kjølvegen) gikk herfra over 
til Toten. Stedet var også skysstasjon. Pilegrimsleden krysser Vigga over brua i dag og 
fortsetter nordover langs Kjølvegen. 

 
Statens skogskole Brandbu ble opprettet i 1950, da under navnet Oppland skogskole. 
Skolen fusjonerte i 1988 med Gjøvik ingeniørhøgskole. Skogutdanningen i Oppland ble 
etablert ved Storhove landsbruksskole (Fåberg/Lillehammer) i 1907. Undervisningen 
ved skogbruksavdelingen på Storhove ble opprettholdt til 1950, da opprettes det en 
egen skogskole for Oppland. Oppland Skogskole startet sin virksomhet på Brandbu 10. 
januar 1950. Staten overtok driften av skolen fra 1. januar 1976 mens fylket fortsatt 
eide anlegget. Fra 1. august 1988 ble Statens skogskole, Brandbu oppgradert til 
høgskole, overført til det regionale høgskolesystemet og slått sammen med Gjøvik 
ingeniørhøgskole. Skolen ble i 1994 med inn i Høgskolen i Gjøvik. Den siste 
avdelingsformen, Høgskolen i Gjøvik, Seksjon for skog- og naturforvaltning ble nedlagt i 
2004. Skolen var en av flere statlige skogskoler. (Kilde Skogskolen: Wikipedia). Den 
dyrkede marka på eiendommen ble den gang brukt som en del i undervisningen.  

 
I dag benyttes bygningene som en del av Røysumtunet rehabiliteringssenter. 
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Figur 1.1: Skogskolen sett fra nord 

 
 Hensikten med planarbeidet er å få avklart arealbruk og atkomst til boliger og 

tjenesteyting på området som tidligere var en del av Skogskolen i Brandbu. Utvikling av 
Skogskoleområdet er i tråd med kommuneplanens arealdel. Søndre Skogskoleveg vil bli 
vurdert som hovedatkomst til hele eller en større del av området.  

 
Planforslag ble vedtatt lagt ut på offentlig ettersyn i planutvalgets møte den 15.03.2017. 
Statens vegvesen hadde innsigelse på grunn av at de ikke ønsket mer trafikk i krysset 
Augedalsvegen x fv 34. Kommunestyret vedtok planen med innsigelse den 22.06.2017 og det 
ble avholdt mekling hos fylkesmannen den 19.01.2018. Etter meklingen har Gran kommune 
omarbeidet planforslaget i tråd med meklingsresultatet og fremmer det nå for utleggelse til 
nytt offentlig ettersyn. 
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3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 

3.1 BELIGGENHET 

 

 
Figur 2.1: Kartet viser områdets beliggenhet i Hadeland-dalføret (kilde: Gran kommunekart) 

 
Planområdet ligger sørvest for Brandbu sentrum og vest for fylkeveg 34, Røykenviklinna. 
Området har en sentral beliggenhet i kommunen, i regionen og på Østlandet. Nærmeste 
jernbanestasjon er Jaren stasjon ca. 8-9 km sørover fra planområdet. 
 
Planområdet er østvendt med helling fra Augedalsvegen på ca. kote 205 mot Røykenviklinna 
på ca. kote 175. Fra Augedalsvegen i nord til Grinsakerlinna i sør er det mindre høydeforskjell 
da høydekurvene ligger nord-sør.   
 

3.2 PLANOMRÅDETS AVGRENSING 

 
Det totale planarealet er på ca. 173 daa og avgrenses med fv. 34/Røykenviklinna i øst, 
fv.240/Grinakerlinna i sør og Augedalsvegen i vest og nord. Avgrensningen vist på 
kartet under. 
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   Figur 2.2: Viser avgrensningen av planområdet (kilde: Gran kommune)  
 
Eierforhold 
Innenfor planområdet ligger Vestoppland folkehøgskole og tidligere Statens skogskole. Utover 
dette er det i hovedsak private grunneiere og noe næringsbygg. Gran kommune eier de dyrka 
arealene og de kommunale vegene.   
 

3.3 DAGENS SITUASJON 

De ubebygde arealene sør og vest for skogskolen, som ligger sentralt i planområdet er i dag 
fulldyrkede arealer som kommunen leier bort. Den gamle bebyggelsen tilhørende Skogskolen 
benyttes i dag som en del av Røysumtunet rehabiliteringssenter. Atkomst til planområdet er 
fra Røykenviklinna via Grinakerlinna og fra Augedalsvegen. 
 

3.3.1 Eksisterende bebyggelse og bruk  

I søndre og vestre del av planområdet er det villabebyggelse i noe ulik alder og fasong. Disse 
har alle adkomst fra Fv. 240, Grinakerlinna i sør. Eksisterende villabebyggelse i vest har 
atkomst fra Augedalsvegen, som er en sammenhengende veg mellom de to fylkesvegene 
Røykenviklinna og Grinakerlinna. For de som skal til/fra disse eiendommen vil nok i stor grad 
hvilken retning de kommer fra eller skal til, bestemme hvilken retning på Augedalsvegen som 
benyttes. 
 

3.3.2 Landskap, natur, vannveier og grønnstruktur 

Brandbu sentrum ligger på en elveslette hvor elven Vigga renne gjennom med utløp 
nordvestover ut i Randsfjorden. Fra Elvesletta stiger terrenget i øst og vest. I hovedsak ligger 
planområdet i elveslettas østvendte li, med utsikt østover mot den flate elvesletta. 
  
Landskapet er i hovedsak åpent med innmark og lav villabebyggelse. Noen mindre skogkruller 
er likevel å finne, særlig i de bratteste skråningene og som kantvegetasjon rundt dyrka mark. 
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Ned mot Røykenviklinna er det et sammenhengende vegetasjonsbelte. Mellom jordene og 
bebyggelsen i vest er det også noe vegetasjon. 
 
Planområdet strekker seg fra 175 m.o.h. i øst til 205 i vest. Den sentrale delen av planområdet 
hvor ny bebyggelse er aktuelt, ligger på ca. 180-190 m.o.h. 
 
Helningsgraden varierer fra meget bratte områder med helningsgrad helt opp mot 1:2 til et i 
hovedsak tilnærmet flatt platå fra Skogskolen og sørover helt ned til planområdets avgrensing i 
Grinakerlinna.  
 
Hverken ved befaring i planområdet eller ved å studere ulike kart på internett, bl.a. standard 
kart på kommunens kartpotal, er det funnet at det går bekker med årssikker vannføring 
gjennom planområdet. Hele planområdet ligger innenfor nedbørsfeltet til Randsfjorden via 
Vigga. Flom i Vigga vil ikke berøre planområdet.  
 

 
Figur 2.3: Viser 200-års flom i Vigga (kilde: NVE- atlas) 

 
Grønnstrukturen i planområdet er begrenset til noe kantvegetasjon rundt jorder og 
bebyggelse. Det går en viktig forbindelseslinje øst-vest fra Augedalsvegen i vest, gjennom tunet 
med bebyggelse på Skogskolen og videre ned til en undergang under Røykenviklinna.  
 

3.3.3 Trafikkforhold 

Trafikkmengde 
Røykenviklinna (fv. 34) har i dag en årsdøgntrafikk (ÅDT) på ca. 5200 frem til krysset 
Grinakerlinna og ÅDT ca. 2200 videre nordover. Hastigheten er 70km/t. Grinakerlinna (fv. 240) 
har ÅDT ca. 2600 de første 100 meterne og reduseres til ca. 2400. Hastigheten er 50km/t. 
Augedalsvegen er kommunal veg og har hastighet 30km/t. Denne har begrenset med trafikk.   
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Trafikksikkerhet 
Krysset mellom Røykenviklinna og Augedalsvegen oppfattes av mange som et usikkert kryss. 
Dette først og fremst siden horisontalkurvaturen på Røykenviklinna «oppfordrer til» høy 
hastighet. Nordre Skogskoleveg har en bratt kurvatur fra den deler seg med Augedalsvegen, og 
utgjør, særlig vinterstid, både et sikkerhets- og fremkommelighetsproblem, og bør derfor ikke 
belastes med mer trafikk. 
 
Grinakerlinna har i dag fortau langs hele planområdet. Fortauet går mot sentrum og krysser 
brua over Røkenviklinna videre til undergang og inn mot sentrum. Hverken langs 
Røykenviklinna, Augedalsvegen eller de interne boliggatene er det ingen særskilte tiltak for 
myke trafikanter. Unntatt fra dette er fra Skogskolen ned til Røykenviklinna hvor det er en 
gang- og sykkelveg som tar av fra Skogskolevegen ca. 50 meter sør for bebyggelsen og som går 
ned til en undergang under Røykenviklinna ca. 50 meter syd for krysset med Augedalsvegen.  
På østsiden av Røykenviklinna forstetter gang- og sykkelvegen i et sammenhengende nett for 
myke trafikanter frem til sentrum. 
 
Det er registrert en god del trafikkulykker opp gjennom tidene på vegnettet som omkranser 
planområdet. Dette er i hovedsak ulykker i forbindelse med venstresving i kryss og påkjørsel av 
myke trafikanter. Kartet under viser registrerte ulykker.  
   

 
Figur 2.4: Kart som viser trafikkulykker (kilde: Vegkart) 

 
Atkomst 
Villabebyggelsen i og søndre del har alle atkomst fra fv. 240, Grinakerlinna i sør. 
I øst har alle eiendommene adkomst via Søndre skogsskoleveg hvor hagene her strekker seg 
helt ut i grøftearealet, vegen er ca. 5 meter bred og har ikke fast dekke. 
 
Eksisterende villabebyggelse i vest har atkomst fra Augedalsvegen, som er en 
sammenhengende veg mellom de to fylkesvegene Røykenviklinna og Grinakerlinna.  
Noen få boliger har atkomst fra en kort vegsløyfe, Øverlia som tar av fra Grinakerlinna. 
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 3.3.4 Grunnforhold og miljø 

I følge NVE (www.skrednett.no) er det ikke registrert fare for kvikkleire i eller nær 
planområdet. NGU har klassifisert området med tynt og tykt dekke med morene og noe 
torv/myr. Marin grense går midt i planområdet.  
I planområdet er det vist høy aktsomhet for radon. Dette må følges opp ved utbygging og nye 
bygg skal uansett ha radonsperre iht. teknisk forskrift TEK17. 
 
Siden planområdet ligger nær fv. 34, kan området være utsatt for trafikkstøy fra 
Røykenviklinna. Gul sone kan strekke seg 70-90 meter fra vegen og rød sone 10-20 meter. For 
Grinakerlinna vil gul sone strekke seg ca. 50 meter og rød sone 6-8 meter.   
 
 
Langs fylkesvegnettet er det registrert fremmede arter på svartelista. Det er 
Kjempebjørnekjeks, Russekål og Hagelupin. Dette ivaretas av Innlandet fylkeskommune. Inne i 
planområdet er det registrert Kjempebjørnekjeks som bør bekjempes og tas hensyn til ved evt. 
masseforflytning. Se kart under.  
 

 
Figur 2.5: Viser registrerte fremmede arter i planområdet med grønne punkter. (kilde: www.miljostatus.no) 

 
Det er utover dette ikke funnet miljøforhold ved dagens situasjon, som påvirker planforslaget 
negativt.  
 
 
 
 
  

Kjempebjørnekjeks 
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3.4 PLANSTATUS 

3.4.1 Kommuneplanens arealdel 

I gjeldende kommuneplan for Gran kommune, vedtatt 20. juni 2019, er planområdet avsatt 
til: 

 Ubebygde områder, samt eksisterende bebyggelse på Skogskolen er avsatt til 
kombinert formål. 

 Eksisterende eneboligbebyggelse er avsatt til eksisterende boligformål 

 Hadeland folkehøgskole er avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting.  

 Hele planområdet vises i kommuneplankartet med båndleggingssone for 
detaljplanlegging. 

. 
Av bestemmelsene til kommuneplanen, vil bestemmelsene om uteoppholdsareal og p-dekning  
§§ 1.11 og 1.12 gi føringer for området. Det er ingen særskilte rekkefølgekrav til dette 
planområdet ut over plankravet. 
 

 
 
Figur 2.6: Viser utsnitt av kommuneplanens arealdel. Planområde avgrenset med rød stiplet linje. (kilde: 
Kommunekart Gran kommune) 
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3.4.2 Reguleringsstatus for planområdet  

 
Figur 2.7: Viser gjeldende reguleringsplaner i planområdet eller som grenser til planområdet. Planområdet er vist 
med rød strek. (kilde: Kommunekart Gran kommune) 

 
 

3.4.3 Vurdering av konsekvensutredningsplikt 

Planforslaget er tråd med kommuneplanen 2019. Iht. til forskrift om konsekvensutredning § 
6b, 2. ledd er dette planforslaget i tråd med overordnet plan. Det vurderes også at 
planforslaget ikke faller inn under kriteriene i forskrift § 3, da planforslaget ikke har vesentlige 
virkninger for miljø og samfunn - jf. § 4.  
 
Iht. til forskrift om konsekvensutredninger jf. §§ 2 og 3 er det vurdert at denne planen ikke 
utløser krav om konsekvensutredning.  
 

3.4.4 Pågående planarbeid i nærområdet/influensområdet 

Det pågår ikke planarbeid i tilgrensende områder. 
 

3.4.5 Lover, statlige planretningslinjer og statlige planbestemmelser 

Plan- og bygningsloven 
Plan- og bygningsloven er et verktøy for å ivareta samfunnsinteresser og forvalte våre arealer. 
Planlegging etter loven skal sikre en bærekraftig utvikling for hele landet og at hver og en av 
oss kan være med i beslutninger som angår oss og våre omgivelser, og den gir grunnlag for 
vedtak om bruk og vern av ressurser og om utbygging. Planforslaget er i tråd med de 
intensjoner og den utviklingen som er planlagt i Gran kommune. 
 
Naturmangfoldloven 

Reguleringsplan for «Skogskolen – del av 
gnr. 77 bnr. 1», vedtatt 16.15.2007.  

Reguleringsplan for «Brandbu sentrum 
sør-vest», vedtatt 09.04.2018 grenser til 

planområdet.  

Deler av reguleringsplan for «Rv 240 
Tingelstad-Brandbu», vedtatt 14.12.2005 

er innenfor planområdet.  

Reguleringsplan for «Røykenviklinna-
Brurbakken», vedtatt 25.04.1978 grenser 

til planområdet.  
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Naturmangfoldloven er den mest sentrale loven innen naturforvaltning. Loven regulerer 
forvaltning av arter, områdevern, fremmede organismer, utvalgte naturtyper og den tar vare 
på leveområder for prioriterte arter. Naturmangfoldlovens formål er å ta vare på naturens 
biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser gjennom 
bærekraftig bruk og vern. Loven skal også gi grunnlag for menneskers virksomhet, kultur, helse 
og trivsel, både nå og i framtida. Vurdering etter NML§§ 8-12 er tatt inn i kap. 4.2.4 i 
planbeskrivelsen. 
 
Planforslaget tar hensyn til de «blå-grønne lungene» i planområdet og naturmangfoldet 
ivaretas i stor grad.  
 
Kulturminneloven 
Kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon skal vernes både som del av vår 
kulturarv og identitet og som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning. Det er et nasjonalt 
ansvar å ivareta disse ressurser som vitenskapelig kildemateriale og som varig grunnlag for 
nålevende og fremtidige generasjoners opplevelse, selvforståelse, trivsel og virksomhet. 
 
Planen ivaretar Pilgrimsleden og et par området er satt av med hensynssone kulturmiljø. 
 
Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming:  
Reguleringsbestemmelse 1.3 stiller krav om at fysiske omgivelser (bygninger, uteområder og 
andre anlegg) skal gis universell utforming i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Det skal 
benyttes allergivennlige og giftfrie plantesorter. Teknisk forskrift stiller krav om tilgjengelig 
boenheter og heis ved mer tre etasjer eller mer.  
 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023:  
Planforslaget sikrer en høy arealutnyttelse samtidig som det stilles krav til uteoppholdsarealer.  
 
Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning 2018. 
Kommunene, fylkeskommunene og staten skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og 
virksomhetsutøvelse stimulere til, og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt 
miljøvennlig energiomlegging. Planleggingen skal også bidra til at samfunnet forberedes på og 
tilpasses klimaendringene (klimatilpasning). Planforslaget legger opp til energieffektive boliger 
i tråd med teknisk forskrift. Området er sentrumsnært og det stimuleres til bruk av 
kollektivtrafikk, samt gå og sykle til sentrum. 
 
Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transport-planlegging (2014) 
Retningslinjene for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging skal samkjøre arealbruken 
og transportsystemene ved å legge til rette for en effektiv og bærekraftig utvikling. Det vil si å 
planlegge et utbyggingsmønster som bygger oppunder tettsteder, legger til rette for effektiv 
transport og unngår nedbygging av verdifulle områder.  
 
Jordvern og miljøvennlig by- og tettstedsutvikling er ofte sammenfallende interesser. 
Kompakte byer og tettsteder gir mindre transportbehov og bedre muligheter for miljøvennlige 
energiløsninger. Ekspansjon av byer og tettsteder er lite ønskelig, og ofte heller ikke 
nødvendig. Planretningslinjen gir retningslinjer for avveining mellom verne- og bruksinteresser 
i arealplanleggingen. Retningslinjene legger bl.a. vekt på at mulighetene for økt konsentrasjon 
av utbyggingen i byggesonen i by- og tettstedsområder skal utnyttes, og at det legges opp til 
høy grad av tetthet i knutepunktene for kollektivtrafikken. 
 
Planforslaget legger opp til en høy utnyttelse av arealene som reguleres for utbygging.  

mailto:postmottak@gran.kommune.no


Reguleringsplan for Skogskoleområdet – Plan-ID: E-245 – Planbeskrivelse 14 

 

 
Gran kommune Adresse: Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon:  61 33 84 00 
Internett: www.gran.kommune.no E-post: postmottak@gran.kommune.no Telefaks: 61 33 85 74 
 

 
Rikspolitisk retningslinje for barn- og unge i planleggingen (1995) 
Formålet med RPR for barn- og unge er å sikre et oppvekstmiljø som gir barn og unge trygghet 
mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og som har de fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter 
som til enhver tid er i samsvar med eksisterende kunnskap om barn og unges behov. 
Retningslinjene skal også sikre at det offentlige ivaretar sitt ansvar for å sikre barn og unge de 
tilbud og muligheter som samlet sett kan gi den enkelte utfordringer og en meningsfylt 
oppvekst uansett bosted, sosial og kulturell bakgrunn. 
Blant annet skal følgende vies spesiell oppmerksomhet: 

 Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, 
støy, trafikkfare og annen helsefare. 

 I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget 
lekemiljø. Dette forutsetter blant annet at arealene utformes på følgende måte: 

- Er store nok og egner seg for lek og opphold. 
- Gir muligheter for ulike typer lek på ulike årstider. 
- Kan brukes av ulike aldersgrupper, og gir muligheter for samhandling mellom 

barn, unge og voksne. 

 
Det settes av plass til lekeplasser og grønnstruktur som ivaretar barn og unges interesser i 
samsvar med Rikspolitisk retningslinje for barn- og unge i planleggingen.  

 
Retningslinjer og veiledere av betydening for risiko, sårbarhet og miljø 

 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) er ivaretatt i 
bestemmelsenes pkt 1.7  

 NVEs retningslinjer nr. 2-2011: Flaum- og skredfare i arealplaner er lagt til grunn for 
planleggingen 

 DSB veilederen ”Samfunnssikkerhet i arealplanlegging – Kartlegging av risiko og 
sårbarhet”. Det er gjennomført ROS-analyse i forbindelse med første gangs offentlig 
ettersyn.   

 

3.4.6 Regionale planer og føringer  

 Regional planstrategi 2016 - 2020  

 Regionplan for samfunnssikkerhet og beredskap 2018-2021 

 Regional plan for folkehelse 2018-2022 

 Regional plan for klima og energi for Oppland (2013-2024) 

 Regional plan for Hadeland 2015 - 2021 

 Regional plan for samferdsel 2018 - 2030 

 Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland, vedtatt 2016 
 

3.4.7 Kommunedelplaner og temaplaner for Gran kommune 

 Kommunedelplan for geodata 2013 - 2016 

 Kommunedelplan hovedplan for vannforsyning og avløp 2011 - 2020 

 Kommunedelplan for klima og energi 2018 - 2022 

 Trafikksikkerhetsplan 2019 - godkjent handlingsplan fysiske tiltak 
 
Det vurderes at planforslaget er i samsvar med regionale planer og føringer, samt 
kommunedelplaner og temaplaner.. 

mailto:postmottak@gran.kommune.no
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4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET  

4.1 PLANKARTET 

I dette kapittelet beskrives de planlagte formålene som er vist på plankartet. 

 
Figur 3.1: Plankartet. 
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4.1.1 Bebyggelse og anlegg 

Frittliggende småhusbebyggelse (BF1-14) 
Innenfor BF1-14 tillates frittliggende småhusbebyggelse, eneboliger og tomannsboliger med 
tilhørende garasje/carport. Det kan bygges med mønehøyde maks 9 meter og gesimshøyde 
maks 8 meter. Grad av utnytting er satt til %-BYA=30.  
 
Innenfor BF1-10 er det i dag eksisterende boligbebyggelse.. BF11-14 er nye byggeområder med 
minimum 8 nye boenheter.  
 
Konsentrert småhusbebyggelse (BK1-3a og b) 
Innenfor BK1-3a og b tillates konsentrert småhusbebyggelse sammenbygd i kjeder eller rekker 
med tilhørende garasje/carport. Det kan bygges med mønehøyde maks 9 meter og 
gesimshøyde maks 8 meter. Grad av utnytting er satt til %-BYA=35.  
 
I BK1 skal det bygges minimum 15 boenheter. I BK2 skal det bygges minimum 5 boenheter. 
I BK3a skal det bygges minimum 20 boenheter og i BK3b skal det bygges maksimum 10 
boenheter. Totalt minimum 30 nye boenheter. 
 
I BK1 og BK3a og b er det i dag jordbruksareal som ligger brakk. BK 2 er dyrka mark.  
 
Undervisning (U1) 
Innenfor U1 tillates bebyggelse for undervisningsformål. Grad av utnytting er satt til %-BYA=50. 
Byggehøyde skal godkjennes av kommunen i forbindelse med byggesaken.  
 
I dag er det Vestoppland folkehøgskole som ligger innenfor U1.  
 
Lekeplass (L1-2) 
L1-2 skal være felles lekeplass for alle innenfor planområdet. Lekeplassene skal minimum 
inneholde benk, huske, sklie og sandkasse. Lekeplassene skal gjerdes inn og beskyttes mot 
trafikk, forurensning, renovasjon og annen teknisk infrastruktur. 
 
I L1 er i dag et skogareal og her kan det legges til rette for et større lekeplassanlegg og 
naturlekeplass. L2 er i dag dyrka mark.  
 
Kombinert formål – bolig/tjenesteyting (BT1-7) 
Innenfor BT1-7 tillates offentlig og privat tjenesteyting og boligbebyggelse. Det skal bygges 
konsentrert småhusbebyggelse og/eller lavblokk. Grad av utnytting i BT1-2 er satt til %-
BYA=35. Grad av utnytting i BT3-6 er satt til %-BYA=40. For barnehagen BT7 er grad av 
utnytting satt til %-BYA=30. Maks bygningshøyde i er 10 meter fra planert terreng. 
 
I BT1-2 drives det i dag virksomhet for tjenesteyting. Bygningene huser i dag 19 plasser for 
rehabilitering av epilepsi-pasienter og med 25 arbeidsplasser. De som holder til her trenger ro, 
og det kan være uheldig å bli berørt av mertrafikk. I BT7 drives det barnehage. 
 
I BT3 skal det bygges minimum 18 boenheter. I BT4 skal det bygges minimum 12 boenheter. 
I BT5 skal det bygges minimum 10 boenheter. I BT6 skal det bygges minimum 10 boenheter. 
Totalt 50 nye boenheter.  
     
Arealfordelingen mellom bolig og tjenesteyting skal fastsettes i forbindelse med søknad om 
tiltak og vises på situasjonsplanen.  
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Kombinert formål – Kontor/lager (KL1) 
Innenfor KL1 ligger det gamle godshuset fra Brandbu stasjon. Det brukes i dag av Gran 
kommunes vaktmestere. Dette skal bestå slik det er i dag og det er avsatt med hensynssone 
kulturmiljø.  
 
Kombinert formål – Bolig/kontor/tjenesteyting (BKT1-2) 
BKT1-2 har vært Statens skogskole. I dag brukes det som en del av Røysumtunet 
rehabiliteringssenterog denne bruken kan videreføres. Grad av utnytting er satt til %-BYA=40. 
Arealfordelingen mellom bolig, kontor og tjenesteyting skal fastsettes i forbindelse med 
søknad om tiltak og vises på situasjonsplanen. Møne- og gesimshøyde bestemmes for hvert 
enkelt delfelt i forbindelse med byggesaken. Det er anslått 8 nye boenheter i bygget fra 
kommunen. BKT2 skal ha atkomst fra f_KV9 
 
Kombinert formål – Kontor/lager/industri (KLI1) 
KLI1 er i dag lager og verksted for kirken. Grad av utnytting er satt til %-BYA=40. 
Arealfordelingen mellom kontor, lager og industri skal fastsettes i forbindelse med søknad om 
tiltak og vises på situasjonsplanen. Det tillates kun industri som ikke avgir støy og avgasser til 
ulempe for naboer. Ved nybygg skal hele bygningsmassen ha atkomst fra f_KV9 
 

4.1.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Kjøreveg (KV1-12) 
Nye kjøreveger innenfor planområdet er så langt det er mulig, planlagt med universell 
utforming med en stigning på maks 1:15 der det er ment at myke trafikanter skal bevege seg.    
 
KV1 og KV2 er regulert med 5.8 meter kjørebane, 3 meter fortau og 1,5 meter grøft. På grunn 
av frisiktssonen på KV4 fra KV1 må huset på gnr 77 bnr 44 rives.  
 
KV3 og KV4 er eksisterende veger Røkenviklinna og Grinakerlinna. KV4 krysser KV3 med bru.  
 
KV5 er eksiterende veg Augedalsvegen. KV6 og KV7 er eksisterende veger som legges noe om 
og får vendehammer i enden. KV8 er ny veg til tre tomter fra Øverlia. KV9-12 er eksisterende 
veger.  
 
Alle eksisterende avkjørsler skal opprettholdes, med unntak av de som er vist stengt på 
plankartet. Avkjørsler til nye byggeområder er vist med pil på plankartet til den vegen 
avkjørselen skal være. Det tillates sideveis forskyving av avkjørslene.    
 
Gang- og sykkelveg (GS1-2) 
GS1-2 er eksiterende traseer.  
 
GS2 kan fjernes når det er bygget fortau langs KV1 frem til KV5. Det kan bedre siktforholdene 
sørover i krysset Røykenviklinna x Augedalsvegen ved at GS2 fjernes og skjæringen mot 
Røykenviklinna tas noe ned.  
 

4.1.3 Grønnstruktur 

Grønnstruktur (G1-10) 
G1-2 er grønnstruktur som er knyttet opp til ferdselslinjene i planen og er med og skaper 
luftrom og ivaretar vegetasjon i planområdet.  
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Turveg (TV1-3) 
TV1 skal forbinde området øst-vest. Det samme gjør også TV2 som delvis eksisterer i dag. TV2 
går også frem til lekeplassen L1. TV3 blir forbindelse fra Øverlia og gjennom G1 til TV1.  
 

4.1.3 Hensynssoner 

Sikringssone – frisikt (H140) 
Innenfor sikringssonene tillates ikke sikthindrende tekniske anlegg eller vegetasjon høyere enn 
0,5 meter over tilstøtende vegers planum.  
 
Støysone – rød (H220) 
I rød støysone tillates ikke bebyggelse med støyømfintlig formål og uteoppholdsareal.  
 
Støysone – gul (H230) 
I gul sone tillates bebyggelse med støyømfintlig formål og uteoppholdsareal kun dersom det 
ved avbøtende skjermingstiltak gir tilfredsstillende støynivå på uteoppholdsareal og inne i 
bebyggelsen.  
 
Faresone – høyspenningsanlegg (H370) 
Tiltak i hensynssonen skal gjøres i samråd med netteier. Det tillates ikke bebyggelse for varig 
opphold, uteoppholdsareal og lekeareal innenfor hensynssonen.  
 
Bevaring kulturmiljø (H570) 
I sone H570_1 ligger et gammelt godshus som er den eneste gjenværende bygningen etter 
Brandbu jernbanestasjon på Røykenvikbanen som var i drift fra 1900 til 1957. 
Stasjonsbygningen på Brandbu ble revet i 1984, men godshuset er fremdeles i bruk som lager 
og brukes av vaktmesterne i Gran kommune. Autensiteten til bygget er godt bevart.    
 
I sone H570_2 ligger et våningshus som er SEFRAK-registrert som meldepliktig ved 
riving/ombygging. Våningshuset er tidfestet siste halvdel av 1700-tallet. I dag drives det 
barnehage i bygget.   
 
I sone H570_3 ligger Pilgrimsleden. Det skal ikke gjøres tiltak i sonen som forringer 
Pilgrimsleden i forhold til dagens situasjon.  
 

4.1.4 Arealregnskap 

 

Tabell 3.1: Reguleringsformål i planen iht. pbl. § 12-5. 

Hovedformål Underformål  Benevnelse SOSI-
kode 

Areal 
(dekar) 

Bebyggelse og anlegg – 
Boligbebyggelse   

Frittliggende 
småhusbebyggelse 

BF1-14 1111 59,3 

Bebyggelse og anlegg – 
Boligbebyggelse   

Konsentrert 
småhusbebyggelse 

BK1-3 1112 17,8 

Bebyggelse og anlegg – 
Offentlig eller privat  
tjenesteyting   

Undervisning U1 1162 4,2 

Bebyggelse og anlegg – 
Uteoppholdsareal 

Lekeplass L1-2 1610 4,2 

mailto:postmottak@gran.kommune.no
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Bebyggelse og anlegg – 
Kombinert bebyggelse 
og anleggsformål 

Bolig/tjenesteyting BT1-7 1803 15 

Bebyggelse og anlegg – 
Kombinert bebyggelse 
og anleggsformål 

Kontor/lager KL1 1825 5,1 

Bebyggelse og anlegg – 
Kombinert bebyggelse 
og anleggsformål 

Bolig/kontor/tjenesteyting BKT1-2 1800 
(1110/1310
/1160) 

7,5 

Bebyggelse og anlegg – 
Kombinert bebyggelse 
og anleggsformål 

Kontor/lager/industri KLI1 1800 
(1310/1350
/1340) 

2,1 

Sum    115,2 

Samferdselsanlegg og 
teknisk infrastruktur  

Kjøreveg KV1-12 2011 - 

Samferdselsanlegg og 
teknisk infrastruktur 

Fortau  2012 - 

Samferdselsanlegg og 
teknisk infrastruktur 

Gang- og sykkelveg GS1-2 2015 - 

Samferdselsanlegg og 
teknisk infrastruktur 

Annen veggrunn – tekniske 
anlegg  

 2018 - 

Samferdselsanlegg og 
teknisk infrastruktur 

Annen veggrunn – 
Grøntareal 

 2019 - 

Sum    48 

Grønnstruktur Grønnstruktur G1-4 3001 7,6 

Grønnstruktur 
 
 

Turveg TV1-3 3031 2,6 
 

Sum    10,2 

Samlet areal   173,4 

 
 

Tabell 3.2: Hensynssoner i planforslaget iht. pbl. §12-6 jf. § 11-8 (sonene inngår i andre 
arealformål) 

Hensynssone Benevnelse SOSI-kode 

Sikringssone a1)  Frisikt H140_1-9 140 

Støysone a2) Rød H210_1 210 

Støysone a2) Gul H220_1 220 

Faresone a3) Høyspenningsanlegg H370_1 370 

Infrastruktursone Krav vedrørende infrastruktur H410_1 410 

Angitt hensynssone c) Bevaring kulturmiljø  H570_1-3 570 

Bestemmelsesområde Midlertidig anleggs- og #1  
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riggområde 

 
 

4.2 BESKRIVELSE OG KONSEKVENSER 

I dette kapittelet beskrives planen med valgte tema og konsekvenser det kan innebære.  
  

4.2.1 Bebyggelse, struktur og tiltak 

Bebyggelse 
Det totale planarealet er på ca. 173 daa. Av dette utgjør nytt utbyggingsareal ca. 34 daa.  
Ny arealbruk som vurderes er boliger og boliger med tjenesteyting (med arbeidsplasser). 
Området for øvrig består av noe næring og eksisterende boliger.  
Det planlegges for varierende tetthet. Deler av området tilpasses eksisterende 
eneboligbebyggelse, mens deler av området får en høy utnyttelse. For området som helhet vil 
utnyttelsen tilsvare ca. 4 boenheter pr daa, dvs. at det forutsettes ca. 100 nye boenheter i 
området.  
 
Nye utbyggingsområder Min. antall boenheter 

BF11-14 8 

BK1-3 45 (BK1-15, BK2-5 og BK3-25) 

BT3-6 50 (BT3-18, BT4-12 BT5-10 og BT6-10) 

Skogskolen 8 

Totalt 111 

 
 

Eksisterende næringsvirksomhet (lager og kontor) forutsettes å bestå, men det legges ikke opp 
til ny næringsbebyggelse. 
 
Uteoppholdsareal 
Gran kommune har i kommuneplanens areadel vedtatt 20.06.2019, krav til 
uteoppholdsarealer. Kravet er på 100 kvm pr. boenhet for eneboliger, 80 kvm pr. boenhet for 
tomannsboliger, 30 kvm pr. boenhet for rekkehus og flermannsboliger og 10 kvm pr. boenhet 
for blokker. Halvparten av dette skal dekkes ved et samlet lekeareal med god arrondering og 
beliggenhet. I forbindelse med søknad om oppføring av boliger skal det utarbeides 
utomhusplan for utforming av lekeområder. Før det kan gis brukstillatelse for boliger skal 
utearealet være opparbeidet i samsvar med utomhusplan godkjent av kommunen.  
 
Grad av utnytting 
Grad av utnytting er i de enkelte delområdene tilpasset planlagt bebyggelse. Planlagt grad av 
utnytting er vist i kapittel 3.1.1. 
 
Byggegrenser 
Med unntak av mot Røkenviklinna og Grindakerlinna er det 4 meter byggegrense fra 
formålsgrense mot kommunale og private veger. Mot KV3 Røykenviklinna er byggegrensen 30 
meter. Mot KV4 Grinakerlinna er byggegrensen 20 meter. Byggegrensen på 30 og 20 meter er 
satt ut fra dagens beliggenhet av bebyggelse mot vegen, samt at byggeområdene har  
høydeforskjell i forhold fylkesvegene.  
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Byggeavstander innbyrdes i delfeltene vil komme an på type bebyggelse som velges. Type 
bebyggelse som tillates innenfor hvert delfelt er angitt i kapittel 3.1. Det gjelder også 
byggehøyder som tillates.  
 
Teiggrenser 
Det er for det meste nøyaktige eiendomsgrenser i planområdet. Der det er unøyaktige grenser 
bør det gjennomføres oppmålingsforretning før det settes i verk tiltak.  
 
Augedalsvegen, og Søndre skogskoleveg mangler matrikkelnummer og er umatrikulert grunn. 
Dette kan skape problemer og utsette saker ved nabovarsling, tinglysning o.l. Disse bør derfor 
matrikuleres før det settes i gang tiltak i planområdet.   
 
Estetikk 
Alle tiltak skal tilpasses landskap og eksisterende bebyggelse på en måte som gir mening, 
sammenheng og historisk tilknytning. Ny bebyggelse skal gis et variert formspråk samtidig som 
den skal tilpasses eksiterende bebyggelses materialbruk og takvinkel.  
 
Eksisterende bygninger følger i stor grad vegenes retning. Vegene er et viktig element og en 
formgiver i landskapet. De planlagte bygningers plassering i forhold til veg og landskap bør 
følge opp denne strukturen. Bebyggelsen bør også tilpasses topografien for å unngå store 
terrenginngrep.  
 
Estetikk, nær- og fjernvirkning skal beskrives ved søknad om tiltak, og det bør utarbeides 
illustrasjoner i form av snitt, perspektiver og 3D-illustrasjoner. 
 
Sol-/skyggeforhold 
Solforholdene er gode i planområdet på formiddag og ettermiddag. På grunn av at 
planområdet er østvendt vil solen på kvelden fort bli borte bak horisonten. Trær og 
eksiterende bebyggelse i vest vil om kvelden også være med skygge betydelig på det laver- 
liggende terrenget mot øst. Det vises til vedlagt sol/skyggeanalyse.   
 

4.2.2 Universell utforming 

De nye fortauene langs KV1 og KV2 er planlagt i henhold til kravene til universell utforming 
med helling under 1:15. Turvegene TV1-2 tilfredsstiller noen steder ikke kravet til helling, da de 
går i øst-vest retning på tvers av høydekotene.   
 
Det er mulig å bevege seg i de fleste deler av planområdet med universell utforming. Alle nye 
planlagte veger, fortau og gang- og sykkelveger der det er ment at myke trafikanter skal ferdes, 
er planlagt med stigning på maks 1:15.  
 
Ved utbygging og gjennomføring av tiltak og leke- og uteoppholdsarealer skal det i størst mulig 
grad sikres universell utforming. Et visst antall boliger bør utformes i forhold til tilgjengelighet, 
der alle hovedfunksjoner bør være tilgjengelig på ett plan. 
 
Det er satt krav til universell utforming i reguleringsbestemmelsene.  
 

4.2.3 Grønnstruktur 

Hensikten med grønnstruktur er å skape og ivareta eksisterende forbindelser, attraktive 
uterom og møteplasser. Grønnstrukturen har flere funksjoner i et tettsted/boligområde: 
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 Viktig områder for utøvelse av friluftsliv, idrett, lek, rekreasjon og som 
møteplasser. 

 En del av gang- og sykkelnettet. 

 Har en visuell funksjon for tettstedet og skaper rom og avgrensinger. 

 Er livsgrunnlag for biologisk mangfold, bekker har blant annet en viktig 
funksjon som leveområde og ferdselsåre for dyr. 

 Har også betydning for miljø, lokalklima og luftkvalitet ved at vegetasjon bl.a. 
skjermer for støy og vind. 

 Viktig landskapselement. 
 
Grønnstrukturen i planområdet består av ferdselsforbindelsene, lekeplassene og områdene 
avsatt til grøntareal. Grøntarealene er viktige luft rom i planområdet, som bindes sammen av 
ferdselsårene. De regulerte lekearealene er viktige uteoppholdsarealer.  
 
Ved utbygging av delfeltene med interne lekeplasser og uteoppholdsareal, bør en ta hensyn til 
den overordna grønnstrukturen og sørge for at dette bindes sammen med hensyn på ferdsel 
og luft rom i planområdet.     
 
Grønnstrukturen i planområdet er også å anse som viktige ferdeselsforbindelser ut til større 
omkringliggende friluftsområder. Det er viktig at disse bevares for ferdsel, men også fordi det 
bidrar til å opprettholde det biologiske mangfoldet.  
 
Under vises kart som viser mulige ferdselsforbindelser og rekreasjonsmuligheter i området 
rundt planområdet. Fra planområdet finnes det flere muligheter for ferdsel til fots, ski og 
sykkel. Se figur 3.2 - 3.4.   
 

 
Figur 3.2: Viser fotturer rundt planområdet med blå strek.  
(kilde: turkart Gran kommune)  

 

Planområde 
 

Planområde 
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Figur 3.3: Viser skiløyper rundt planområdet med rød strek.  
(kilde: Markadatabasen Skiforeningen)  

 
Figur 3.4: Viser sykkelruter fra planområdet med blå strek.  
(kilde: Markadatabasen Skiforeningen) 

 
Vegetasjon er et viktig element i grønnstrukturen. Eksisterende vegetasjon bør i størst mulig 
grad bevares. I forbindelse med opparbeidelse av lekearealer og uteoppholdsarealer bør det 
opparbeides vegetasjon. Lang vegene kan det også plantes alleer. 
  

4.2.4 Naturmiljø og biologisk mangfold 

Det er registrert flere arter som vises i figur 3.5 under. Det er registrert fem truede fuglearter i 
1979-80 rett vest for Skogskolen. Det er Tyrkerdue, Stær, Hønsehauk, Gulspurv og Taksvale. 
Disse er klassifisert i den laveste klassen som nær truet og tiltaket vurderes ikke å påvirke 
bestandsnedgangen for disse i særlig grad.   
 
Det er også registrert arter på svartelista som det må tas hensyn til. Det er registrert Hagelupin 
og Russekål langs fylkesvegene og Kjempebjørnekjeks i område BK1. 

 
Figur 3.5: Viser registrerte arter i planområdet. (kilde: Artsdatabanken) 

 

Planområde 
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Hagelupin: 
Hagelupinen er på svartelista og er risikovurdert med svært høy risiko, som betyr at den har 
sterk negativ effekt på norsk natur. Hagelupin utkonkurrerer hjemlige arter som har 
vegskråninger og skogkanter som viktige voksesteder. 
 
Russekål: 
Russekål er på svartelista og er risikovurdert med høy risiko, som betyr at den har negativ 
effekt på norsk natur. Den er en toårig urt med meget stor frøproduksjon og lokal spredning. 
Langdistansespredning skjer hovedsakelig med transportmidler, og arten har striper av 
forekomster, ofte over flere mil, langs veier og jernbaner. Den er plasskrevende og fortrenger 
andre arter. 
 
Kjempebjørnekjeks: 
Kjempebjørnekjeks er på svartelista og er risikovurdert med svært høy risiko, som betyr at den 
har sterk negativ effekt på norsk natur. Den formerer seg med frø som spres med vind eller 
vann. Anleggsarbeider som fører til fragmentering og transport av jordstengler, sikrer vegetativ 
spredning. Kjempebjørnekjeks kan etablere store bestander som endrer vegetasjonens 
struktur og den fortrenger hjemlige arter. Arten er dessuten også helseskadelig. 
 
Planområdet består i hovedsak av dyrka mark og bebygde arealer med noen åpne 
krattbevokste arealer. Etter et søk i Naturbasen til Miljødirektoratet og Artsdatabankens 
artskart, samt i kommunens databaser, finner vi at tiltaket berører hverken utvalgte 
naturtyper, prioriterte arter eller inngrepsfrie områder, heller ikke registrerte forekomster av 
naturtyper. Det er heller ikke framkommet opplysninger som skulle tyde på at det kan befinne 
seg arter eller naturtyper i planområdet som ikke er fanget opp av ovennevnte registreringer. 
Kravet til kunnskapsgrunnlag i forhold til tiltakets omfang er dermed oppfylt, jf. 
naturmangfoldloven § 8.  
 
Vurdering i forhold til Naturmangfoldloven: 
Paragraf  Lovtekst Vurdering 

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.  
 

Det er registret fremmede arter som står på svartelista 
i planområdet. Disse må i en anleggsfase bekjempes 
for å hindre spredning. De er registrert med svært høy 
risiko som betyr at de har en sterk negativ effekt på 
norsk natur. 
 
Av biologisk mangfold innenfor planområdet vil 
bekkene være viktig å ta vare på, samt alle områder 
med grønnstruktur.  
 
Sannsynligheten for at planforslaget vil gi vesentlig 
skade på naturmiljøet utenfor planområdet er liten. 
 

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.  
 

Det er vurdert som ikke sannsynlig at det befinner seg 
truede arter og økosystem innenfor planområdet som 
det må tas spesielle hensyn til.   
 
 

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.  
 

Det vises til vurderingen av § 9 og det må gjøres tiltak i 
forhold til fremmede arter i planområdet. Dette er 
nærmere beskrevet under. 
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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.  
 

Fremtidig bebyggelse og aktivitet innenfor 
planområdet, samt anleggsperioden, anses ikke å få 
særlig negative konsekvenser for naturmangfoldet. 
 
Vassdragene og grøntarealene skal opprettholdes som 
i dag, slik at det biologiske mangfoldet og naturmiljøet 
i tilknytning til dette ikke vil endres. 
 
 

 
Bekjempelse av fremmede arter: 
Artene kan bekjempes ved luking/fjerning eller slått. Dette bør gjøres før pollinering og 
frøsetting. Hvis bekjempelsen skal foregå ved bruk av plantevernmidler, skal gjeldende regler 
for dette følges. Det er spesielt viktig med avbøtende tiltak i forbindelse med 
massehåndtering. Siden lokaliteten i hovedsak er i tilknytning til fylkesvegene vises det også til 
Statens vegvesen "Regional handlingsplan mot fremmede skadelige arter, Region øst, 
17.03.2011."  
 
I og med at naturmangfold i liten grad berøres av planforslaget og det ikke kan påvises effekter 
av tiltak på verdifull natur, legges til grunn at det ikke er nødvendig å foreta grundige 
vurderinger/undersøkelser etter de andre miljøprinsippene i Naturmangfoldloven §§ 9 – 12.  
 
Ut fra vurderingene i henhold til naturmangfoldloven vil det biologiske mangfoldet i stor grad 
bli opprettholdt som i dag, med unntak evt. arter som er tilknyttet den dyrka marka og 
kultiveringen av den. Det vurderes at tiltaket har 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. 
 

4.2.5 Landbruk 

Jordbruk: 
Det er 28 dekar fulldyrka jord og 12 dekar dyrkbar jord som blir nedbygd. Taller hentet fra 
gårdskartet til Skog- og landskap. Av jordklassifiseringskartet på Skog- og landskap 
fremkommer det at all den dyrkede marka innenfor planområdet har fått den beste 
klassifiseringen, svært god jordkvalitet. «Jordet» nordvest for Skogskolen på 7,1 dekar er 
klassifisert som dyrka areal. Det er her lagt inn som dyrkbart, da det i dag vokser skog på 
arealet og det må være mange år siden det ble dyrket. 
 
Inndelingen er basert på en vurdering av jordkvalitetene som er viktig for den agronomiske 
bruken av jorda samt jordbrukets helningsgrad, AR5 klassifikasjon. 
 
Matjord som er egnet for dyrking innenfor planområdet bør tas vare på og kan evt. spres på 
eksisterende dyrket mark eller på toppen av deponier og nydyrka arealer etter godkjent 
matjordsplan.  
 
Skogbruk: 
Det ingen drivverdig skog innenfor planområdet. 
 

4.2.6 Kulturminner 

Store deler av planområdet er tidligere befart og det er gjennomført arkeologiske 
registreringer i dyrka mark. Det er ikke påvist automatisk fredete kulturminner. I følge 
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databasen til Riksantikvaren er det ikke registrert spesielle kulturminner eller kulturmiljøer i 
planområdet. Fylkeskommunen har heller ingen merknader knyttet til nyere tids kulturminner.  
Undersøkelsesplikten etter lov om kulturminner § 9 anses som oppfylt.  
 
Oppland fylkeskommune har i forbindelse med varslingen kommet med anbefaling til 
reguleringsbestemmelse som viser til § 8 i kulturminneloven. Den er lagt inn i bestemmelsene.  
 
Våningshuset som står på tunet Augedal er SEFRAK-registert. I gjeldene plan (vedtatt 2007) er 
tunet regulert til spesialområde med formål bevaring. Dette er videreført som hensynssone 
H570_2 i planen med gjeldende bestemmelser fra planen vedtatt 2007.  
 
Pilegrimsleden går gjennom planområdet og følger Grinakerlinna og Augedalsvegen. 
Pilegrimsleden er lagt inn som hensynssone i plankartet H570_3 og det er skrevet 
bestemmelser til denne som ivaretar leden. Leden er vist på figur 3.6.   
 

 
Figur 3.6: Viser dagens og gammel Pilegrimsled gjennom planområdet.  
 
Langs Røykenviklinna, som er en gammel jernbanetrase, ligger det igjen et godhus. Huset og 
området rundt er lagt inn med hensynssone H570_1.  Godshuset er et viktig bygg, da det er 
den siste rest etter jernbanen i Brandbu, og er således et viktig jernbanekulturminne. Huset 
skal ha fungert som et tidligere lager for Røykenvikbanen. En steinmur/tørrmur nordover 
parallelt med Røykenviklinna er også en viktig del av området. Det er laget bestemmelser som 
skal ivareta byggets autensitet.  
 
Bygningsvernrådgiver Dag Lindbråten skriver i en e-post 23.10.15 på forespørsel om husets 
verdi:  

«Jernbanehistorien med bygninger i Røykenvik er sterkt ribbet. Det er lite igjen av 
jernbanebygninger der. Jaren stasjon har flere intakte bygninger, men dette lageret 
hadde sikkert sin funksjon for Brandbu? Det viser siste rest av jernbanestrukturen og 
virksomheten mellom Jaren og Røykenvik. Derfor er det et viktig kulturminne. Over hele 
landet har jernbaneutviklingen hatt stor betydning for stedsutvikling.» 

 

Gammel led 
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Figur 3.6: Viser bilde av godshuset langs Røykenviklinna.  

 

4.2.7 Barn og unges interesser 

Det antas på grunn av at mye av arealet i planområdet er bebygd eller dyrka mark, at det til nå 
har vært lite aktivitet for lek på sommeren. På vinterstid derimot kan større arealer tas i bruk 
til vinterlek. Mye av dette kan fortsatt foregå i arealene regulert til lek og grønnstruktur.  
 
Planen regulerer to nye lekeplasser, samt større mulighet for intern og trygg ferdsel på fortau 
og gang- og sykkelveg. Når planen er gjennomført vil barn og unges interesser i større grad 
være ivaretatt. Det gjelder også ferdsel til Brandbu sentrum, friluftsområder, skole og 
barnehage. Med planlagt opparbeidet fortau/gang- og sykkelvegnett er det god mulighet for 
barn og unge for å delta på aktiviteter og kommer seg trygt frem for egen hjelp til og fra 
Skogskolejordet. Det er også kort vei til bussholdeplass. 
 
Lekeplassene ligger skjermet fra trafikk og har god tilgjengelighet. Lekeplassene bør være 
opparbeidet før det gis brukstillatelse til de boligene den er ment å betjene. Det må innenfor 
de enkelte delområdene også settes av plass til mindre lekeplasser. Lekearealer skal lokaliseres 
slik at områdene har gode solforhold og er beskyttet mot trafikk, forurensning og støy. 
Arealene skal opparbeides i henhold til godkjent utomhusplan ved søknad om tiltak. Universell 
utforming skal legges til grunn ved planlegging av arealer til dette formålet. Lekearealene skal 
utformes variert og skal være utstyrt med lekeapparater og benker og gi utfordringer til barn i 
alle aldre. 
 
Arealer og lekeplasser skal utformes i samsvar med til enhver tid gjeldende 
sikkerhetsforskrift. Arealene skal lokaliseres slik at barn og voksne kan ferdes trygt mellom 
uteareal og egen bolig. 
 
Trafokiosker og renovasjon skal ikke plasseres på områder avsatt til lek. Lekeplasser bør 
gjerdes inn.  
 

4.2.7 Samferdselsanlegg/trafikk 

Atkomst 
Hovedatkomst til planområdet blir fra Grinakerlinna og videre inn på en oppgradert Søndre 
Skogskoleveg. I krysset med Søndre Skogskoleveg er det et eldre næringsbygg som må fjernes 
for å bedre siktforholdene i krysset. Søndre skogskoleveg oppgraderes med fortau. Dette 
medfører en oppgradering av denne vegen fra totalt ca. 7 meters bredde i dag til 12,8 meter 
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inkludert fortau og grøft. Senterlinjen er i hovedsak bevart, noe som vil medføre inngrep på de 
fleste av eiendommene langs vegen. 
 
Vegtype og geometri er valgt ut fra kravene gitt i Statens vegvesens håndbøker. KV1-2, samt 
rundkjøringen er forprosjektert. Det er lagt ved vegplan, lengdeprofil og normalprofil av KV1-2.  
 
Avkjørsler 
Eksisterende avkjørsler skal opprettholdes som i dag, med unntak av de som er vist stengt på 
plankartet.  
 
For å unngå rygging direkte ut i veibanen fra boligområdene bør det legges til rette for 
snuplass på egen tomt som minimum skal være dimensjonert for personbil der det er mulig.  
 
Fra de nye byggeområdene er det regulert avkjørselspiler som viser til hvilken veg avkjørselen 
skal ligge. Antall avkjørsler bør fastsettes ved søknad om tiltak med hensyn på valg av 
bebyggelse og utforming.  
 
Trafikk  
Gran kommune har laget en trafikkanalyse og vurdert flere alternative adkomstmuligheter til 
planområdet med hensyn på trafikkbildet. Trafikkanalysen «Skogskolejordet - Forenklet 
trafikkanalyse – 14.04.2016 revidert 27.07.2016» ble behandlet i Planutvalget 27.04.16. 
Alternativ 3A ble valgt, som sier at all trafikk til skal gå via Søndre Skogskoleveg, med unntak av 
noe fra Øverlia og at eksisterende virksomhet som har utkjørsel via Nordre Skogskoleveg skal 
opprettholdes.  
 
Med denne løsningen som utgangspunkt, ble planen vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn i 
planutvalgets møte den 15.03.2017. Ved offentlig ettersyn, hadde Statens vegvesen innsigelse 
til planen. Begrunnelsen var at krysset mellom Augedalsvegen og fv 34 ikke kan tåle mer trafikk 
enn i dag, uten at det går ut over trafikksikkerheten. Kommunestyret valgte likevel å vedta 
planen uten å ta hensyn til vegvesenets innsigelse i møte den 22.06.2017, sak 46/17. 
 
Det ble innkalt til mekling hos Fylkesmannen den 19.01.2018. I meklingsmøtet ble det ikke 
oppnådd enighet, men kommunen ba om å få ta med seg et framlagt kompromiss tilbake for 
politisk behandling. Løsningen som ble forelagt planutvalget: 
 

 BK3 deles hhv. 20 enheter med adkomst fra sør og 10 enheter med adkomst fra 
krysset mellom Augedalsvegen og fv. 34  

 Bom plasseres rett nord for adkomstvegen (KV9) til BKT1 (dvs. at KLI1 og BKT2fortsatt 
har adkomst fra overnevnte kryss)  

 Det innarbeides rekkefølgebestemmelse som sier at før videre utvikling av BKT1 kan 
skje, skal området ha adkomst fra sør.   

 
Planutvalget fattet følgende vedtak i møte 31.01.2018: 
«Saken utsettes» 
 
På grunn av ressurssituasjonen har så saken blitt stilt i bero fram til høsten 2019. Da startet 
arbeidet med å utarbeide alternative løsninger for området. I mellomtiden har stiftelsen 
Røysumtunet kjøpt Skogskolen og kommunens administrasjon ser derfor at det er mest 
hensiktsmessig at alle Røysumstunets bygninger har atkomst fra samme side. 
 
Den 12.02.2020 sendte kommunen over to alternative løsninger til Statens vegvesen for å få 
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en avklaring av hva de kunne akseptere, og den 27.02 mottok vi svar om at alternativ 2 ble 
ansett som akseptabelt. 
 
Alternativene er vist på kart under: 
 

Alt. 1 Alt.2 

  

Trafikkmønster – Blått atkomst fra 
Augedalsvegen, rødt atkomst fra Søndre 
Skogskoleveg. 

Trafikkmønster – Blått atkomst fra 
Augedalsvegen, rødt atkomst fra Søndre 
Skogskolveg. Lilla atkomst fra begge sider i 
dag, men ved ny bebyggelse skal atkomst 
være fra Søndre skogskoleveg. 

  
 
Planforslaget er nå omarbeidet i tråd med alternativ 2 og legges ut til nytt offentlig ettersyn.  
 
Trafikksikkerhet 
Det er lagt inn frisiktssoner i planen som følger kravene til stoppsikt. Det er planlagt et 
gangvegnett som gjør at myke trafikanter kan ferdes sikkert. 
 
Kollektivtrafikk og gang- og sykkelvegnett 
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Det er tre bussholdeplasser i nær tilknytning til planområdet. Det er to bussholdeplasser langs 
Grinakerlinna sør i planområdet. Brandbu skysstasjon ligger nordøst for planområdet med flere 
avganger i timen. All kollektivtrafikk blir tilgjengelig via et gang- og sykkelvegnett. Det er planfri 
kryssing av Røykenviklinna til Brandbu skysstasjon. Lengste avstand er ca. 500 meter i luftlinje 
til holdeplassene fra planområdet. 
 

  
Figur 3.7: Viser bussholdeplasser i tilknytning til planområdet.  

 
Parkering 
Følgene parkeringsnorm gjelder for planområdet.  
 

Formål Bil Sykkel Pr. 

Bolig under 60 kvm 
bruksareal 

1 1 Boenhet 

Bolig over 60 kvm bruksareal 2 2 Boenhet 

Boliger i gruppebebyggelse, 
tillegg for gjester 

1 1 Påbegynte 10. boenhet 

Kontor og tjenesteyting 1 1 50 kvm bruksareal 

Industri/lager 1 1 100 kvm bruksareal 

Forsamlings- og 
konferanselokaler 

1 1 10 kvm bruksareal 

   
Minst 1 parkeringsplass plass ved bolig bør være i garasje/carport. Ved felles parkeringsanlegg 
med 10 plasser eller mer skal 5 % av parkeringsplassene skal være reservert 
bevegelseshemmede, dog minimum 1 plass. 
 
I nye boligbygg med felles parkering, skal minimum 50 % av biloppstillingsplassene ha mulighet 
for lading av el-biler. Parkeringsanlegget skal bygges slik at det senere er mulig å tilrettelegge 
samtlige p-plasser for lading av el-biler. 
 
Det skal på situasjonsplan vises plassering av garasje/carport, selv om denne ikke skal oppføres 
samtidig med boligen. 
 
Sykkelparkering bør fortrinnsvis være under tak og nær inngang. Inntil 50 % av 
sykkelparkeringen for bolig kan dekkes opp i bod/garasje/carport. 
 

Brandbu skysstasjon 
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4.2.8 Teknisk infrastruktur 

Vann, avløp og overvann 
Det er laget en rammeplan for vann, avløp og overvann med notat, som følger planforslaget og 
beskriver hvordan dette bør løses i planområdet. Når det gjelder overvann fra det planlagte 
området skal dette fordrøyes/infiltreres internt i området slik at det ikke påvirker vannføringen 
i bekkene i planområdet mer enn overvannet som tilføres bekken fra området i dag. Det er 
også beskrevet med tanke på flom og flomvei.  
 
Kabel 
Det er ikke hentet inn kabelplaner på eksisterende nett i området. Dette bør innhentes og 
planlegges samtidig med detaljprosjektering av vegnettet. Det går en høyspentledning langs 
Grinakerlinna og det antas at strømforsyning ikke vil være noe problem.  
 
Nettstasjonplasseringen skal være minimum 5 meter fra nærmeste bygning, forskriftskrav ift. 
brann, anbefalt avstand ift. elektromagnetisk felt er 10 meter. Nøyaktig plassering av trafo i 
planområdet må skje i forbindelse med byggesaken, da det skal regnes på nødvendig 
strømforsyning og finnes en ideell plassering. 
 
Renovasjon  
Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS (HRA) forestår og har ansvar for fast tømming av 
avfall, for alle husholdninger i Gran kommune. Avfall skal kildesorteres i følgende 
avfallsgrupper: Matavfall, papir, restavfall i 3 ulike dunker. Plastemballasje i egen 140 liters 
sekk. Glass- og metallemballasje i felles containere ved dagligvareforretninger o.l. 
 
Nedgravd avfallsløsning skal brukes ved konsentrert bebyggelse med mer enn 20 boenheter. 
Nedgravd avfallsløsning godkjennes av HRA i forbindelse med planlegging og før etablering. 
I forbindelse med søknad om tiltak skal det lages en renovasjonsplan som tilfredsstiller 
kravene til HRA.  
For BF 13 og 14 er det ikke mulig å få til en løsning for oppstilling av avfallsbeholdere på egen 
grunn, som tilfredsstiller atkomst for renovasjonsbil. Det er derfor avsatt et område R1 i østre 
hjørne av BF5 for felles renovasjonsanlegg for BF 13 og 14. 
 
I henhold til universell utforming bør ikke renovasjon plasseres mer enn 100 meter fra inngang 
bolig til renovasjonspunkt. Der det ikke er hensiktsmessig å plassere renovasjon nærmere enn 
100 meter fra boliger, bør disse plasseres langs adkomstveg til boligen. Dermed vil den være 
plassert i forhold til en logisk daglig rute ut av huset til f.eks. jobb. 
 
For næringsavfall må det gjøres egen avtale med et avfallsselskap.  
 

4.2.9 Vegnavn 

Eventuelt nye vegnavn skal behandles i kommunen og bør være på plass før vegene bygges i 
området. Det er viktig av hensyn til beredskap at det også i byggeperioden er adresser i 
området.  
 

4.2.10 Samfunnsberedskap 

Det ble utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse i forbindelse med planforslaget som var ute 
til offentlig ettersyn i 2017. Selv om denne er gjennomført etter metodikk beskrevet i tidligere 
veileder, anser Gran kommune at konklusjonene ikke ville vært annerledes med ny metodikk 
og vi har derfor valgt å ikke lage en ny ROS-analyse. Analysen i sin helhet er vedlagt plansaken.   
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Det er 6 tema som er vurdert som risikofylte og må følges opp ved utbygging av området. Det 
er:  
 

1. Ras: 

- Det må utføres ytterlige grunnundersøkelser i planområdet før utbygging, og tiltak i 

planområdet må gjøres i samråd med geotekniker. Dette bør dokumenteres ved 

søknad om tiltak, og må sikres i reguleringsbestemmelsene.  

  

2. Setningsskader: 

- Masseutskiftning og fundamentering til berg er mottiltak som kan gjøres for å hindre 
setninger.   
- Utskiftingsmasser bør ha gode drenerings‐ og komprimeringsegenskaper, tilsvarende 
T1‐masser.  
- Geotekniker/fagskyndig må i byggefasen, når type bebyggelse er valgt, vurdere 
hvilken type fundamentering som skal til for å hindre setninger. Dette bør sikres i 
reguleringsbestemmelsene.  

 
3. Risiko for fremmede arter: 

- Fremmede arter skal bekjempes ved luking/fjerning eller slått. Dette bør gjøres før 
pollinering og frøsetting. Hvis bekjempelsen skal foregå ved bruk av plantevernmidler, 
skal gjeldende regler for dette følges. 
- Løsmasser fra bil, maskiner og utstyr fjernes før det tas i bruk andre steder. 
- Bekjempelse av fremmede arter bør fremgå i reguleringsbestemmelsene. 

 
4. Risiko for støy: 

- Det må støyisoleres dersom støyfølsomme bygg kommer i rød eller gul sone.  

- Støyfølsomme rom som soverom, bør ligge vekk fra støykilden 
og evt. inn mot bakgård. 

- Utearealer, lekearealer og balkonger i rød og gul sone må støyskjermes. 

 

5. Risiko for trafikkulykker: 

- Ved opparbeidelse av planområdet skal veger opparbeides iht. til plan med 
frisiktsoner, fortau og turveger. 
- Det bør skiltes med sone 30km/t i planområdet.  

 
6. Risiko for ulykker ved anleggsgjennomføring: 

- Fokus på HMS i anleggsperioden.  
- Sikring av anleggsområdet. 
- Jevnlig kontroll av anleggsområdet og ha gode rutiner for å ivareta sikkerheten.  
- Opparbeide vegnettet iht. reguleringsplan. 
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Grunnforhold 
I geoteknisk notat 27.07.15, som er vedlagt planforslaget, vurderes planområdet mht. 
terrengforhold og topografi, ikke som skredutsatt og tilstrekkelig stabilitet. Notatet anbefaler 
videre grunnundersøkelser før utbygging. 
 
Flom/vassdrag 
Det er i dag to mindre bekker som ligger i dagen. En som ligger nord i planområdet og en i sør. 
Disse vist på figur 3.8 under. Bekkene er for det mest lukket og kommer opp dagen noen 
steder. Å åpne disse bekkeløpene igjen vurderes som ikke sannsynlig, da de ligge tett innpå 
bebyggelse og sikkert er lukket av den grunn. Vannet har mer motstand i en bekk enn i en 
kulvert. For flom nedover i vassdraget er det positivt med åpne bekker. Naturlig ville en flom 
følge bekkeløpet.  
 

 
Figur 3.8: Bilde til venstre viser bekken oppstrøms som renner fra Søndre Skogskoleveg til Røykenviklinna. Bildet til 
høyre viser bekken ned mot Røykenviklinna hvor den ender i en kulvert.  
 

 
Figur 3.9: Bilde til venstre viser bekken som renner ut fra kulverten under Augedalsvegen. Bildet til høyre viser 
bekkens innløp i kulverten. 

 
På grunn av at bekkene er lukket og om noen av kulvertene skulle gå tett eller det skulle 
oppstå en flomsituasjon, vil vannet ta nye veier. Dette er illustrert med piler på figur 3.10 
under. Bekken i nord vil stoppe i veggrøfta til Augedalsvegen og følge denne til underganger 
under Røkenviklinna. Fra undergangen vil det følge lang gang- og sykkelvegen ut i Vigga. 
Bekken i sør vil stoppe i grøfta til Røkenviklinna og følge denne nordover til undergangen. Det 
kan også gå over Røykenviklinna ned i et søkk på motsatt side vist med stiplet pil på figur 3.10.    
 
Nye byggeområder vil ikke berøres av en evt. flom. Eksisterende bebyggelse i planområdet vil 
også i mindre grad kunne bli berørt.  
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Ved utbygging av planlagte tiltak skal alt overvann fra planområdet fordrøyes/infiltreres slik at 
bekkene i området ikke tilføres mer overvann og raskere enn i dag, for å hindre at 
planområdet er med på å påvirke en evt. flomsituasjon. Dette skal dokumenters i byggesaken. 
Det må også tas høyde for overvann fra høyereliggende områder. Internt i boligområdet vil 
veggrøftene være naturlige flomveier. Det bør prosjekteres lavbrekk som kan ta flom uten at 
bebyggelse blir berørt. Det er ikke dokumentert flomproblemer i bekkene i dag. 
 

 
Figur 3.10: Viser bekker i dagen med blå linje og kulvert med svar stiplet linje. Flomveg er vist med rød piler.  
 
Beredskap 
Tilgangen til området i en beredskapssituasjon er god da området har flere innfallsporter. Det 
også mulig å oppnå tilstrekkelig brannvannsforsyning.  
 
Gran kommune er ikke kjent med andre forhold av betydning for samfunnssikkerheten som 
ikke er belyst i overnevnte. Ut i fra dette kan vi ikke finne at utbygging av planområdet vil 
medføre særskilt fare for mennesker, miljø og økonomiske verdier.  
 

4.2.11 Støy 

Det er tidligere utført støyanalyse for Røykenviklinna og Grinakerlinna fra Statens vegvesen. 
Det ble også utført støyanalyse for Søndre Skogskoleveg i 2013. Disse sonene er lagt inn i 
planen. Det er eksiterende bebyggelse langs vegene som blir berørt av støysonene.  
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For fremtidig bebyggelse og nye veger er det ikke utført støyanalyse og det stilles krav i 
reguleringsbestemmelsene at dette utføres før utbygging.  
 

4.2.12 Forurensning, energiforbruk, miljø og klima 

Vegetasjon har en positiv påvirkning på mikroklimaet i området. Det vil si at det er en naturlig 
balanse i temperaturforskjeller innenfor et fortettingsområde med solrike områder og 
områder som er preget av skygge. Om sommeren vil skyggen bidra til å senke temperaturen 
lokalt, og om vinteren når trærne har mistet bladene, har solen bedre mulighet igjen til å 
varme opp boligen. Dette kan føre til at energiforbruket og kostnader for airconditioning og 
oppvarming av hus kan bli lavere. 

 
Området skal bebygges med tidsriktige og miljøvennlige varmetekniske løsninger av hensyn til 
energiforbruk. 

 
Det er kort avstand til sentrum, skole, barnehage og kollektivknutepunkt som gjør at 
befolkningen har mulighet for å gå og sykle i stedet for å bruke bil.  
 
Støy er en viktig forurensningskilde som det må tas hensyn til i planområdet. Det er sagt litt om 
støy i kapittel 3.3.12.  
 
Magnetfeltet fra høyspentledningen vil reduseres når denne legges i bakken.  
 

4.2.13 Gjennomføring av plan og økonomiske konsekvenser for kommunen 

KV1 og KV2 er nye veier som er regulert kommunale. Kommunen vil også ha ansvar for nytt 
kommunalt ledningsnett i planområdet. Utviklingen av planområdet vil mest sannsynlig 
initieres av utbyggere som vil utvikle området.   
 

5 PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 

 
Diagrammet under viser planprosess for detaljplan, 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. 

 
Det har blitt avholdt ett møte med berørte parter i Søndre Skogskoleveg den 21.10.15 hvor 
kommunen la frem foreløpige skisser til plan.   
 
Oppstartsmøte ble avholdt 04.02.15 med behandling i planutvalget sak 3/15. Oppstart av 
planarbeidet ble varslet per brev den 22.04.15, med frist for innsending av merknader 
22.05.15. Forslagsstiller har mottatt 6 merknader pr. brev og e-post. Sammendrag av og 
kommentarer til merknadene følger under. 
 
Fylkesmannen i Oppland, brev datert 21.05.15: 
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Ber kommunen sikre boligområder med en høy utnytting som ivaretar gode bokvaliteter og 
barns interesser og korte avstander til daglige gjøremål.  
 
Støyforhold må vurderes da det ligger nær veger.  
 
Fokus på klima og energi med reduserte utslipp av klimagasser og valg av miljøvennlige 
energiløsninger.  
 
Naturmangfoldlovens prinsipper i §§ 8-12 skal legges til grunn i planen og hvordan hindre 
spredning av svartelistearter. Dette bør inn i bestemmelsene.  
 
Av hensyn til jordvern bør det legges til rette for konsentrert bebyggelse og høy utnyttelse.  
 
Minner KOSTRA-rapportering og medvirkning.  
 
Forslagsstillers kommentar: 
De fleste nye områder innenfor planen kan bygges med høy utnyttelse og det er potensiale for 
fortetting. De planlagte ferdselsårene, lekeplassene og grønnstrukturen ivaretar kvaliteten og 
det er kort avstand til daglige gjøremål.  
 
Støysoner er lagt inn på plankartet og det satt krav til støy i bestemmelsene.  
 
Korte avstander er positivt og kan gjøre at flere velger å gå og sykle i stedet for å bruke bil. 
Området skal bebygges med tidsriktige og miljøvennlige varmetekniske løsninger av hensyn til 
energiforbruk. 
 
Det gjort en vurdering i henhold til Naturmangfoldloven, samt beskrevet mulig bekjempelse av 
svartelistearter som er sikret i bestemmelsene.  
 
Jordvernhensynet vurderes å være ivaretatt i planforslaget.   
 
Oppland fylkeskommune, brev datert 26.05.15: 
Store deler av planområdet er tidligere befart og det er gjennomført arkeologiske 
registreringer i dyrka mark. Det er ikke påvist automatisk fredete kulturminner.  
Vi vil anbefale at følgende tekst innarbeides i fellesbestemmelsene til planen: 
 

«Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete 
kulturminner som ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad det berører 
kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter, jf lov om kulturminner § 8. 
Melding skal snarest sendes til kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune 
slik at vernemyndighetene kan gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan 
gjennomføres og eventuelt vilkårene for dette.» 

 
Ber om at tunet på Augdal får hensynssone bevaring.  
 
Vil at pilegrimsleden vises med hensynssone bevaring og at det utarbeides bestemmelser som 
sikrer leden som turveg og ferdsel langs denne. Der leden følger eldre vegfar, bør det 
utarbeides bestemmelser som sikrer det gamle vegfaret når det gjelder bredde og kurvatur.  
 
Forslagsstillers kommentar: 
Forslag til bestemmelse er lagt inn.  
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Tunet på Augdal er lagt inn med hensynssone bevaring.  
 
Pilegrimsleden er også lagt inn med hensynsone bevaring og bestemmelse som ivaretar denne 
leden. Forslag til bestemmelse: 
 

«Leden (H570_3) tilrettelegges først og fremst for turgåeren. Dersom det er naturlig, 
kan den også legges til rette for sykling. Gamle vegfar skal ikke opparbeides til 
sykkelstandard. Alle tiltak i verneområdet skal ta hensyn til Pilegrimsleden og det må 
ikke gjøres tiltak som bryter ledens forløp. Synlige tiltak skal forelegges 
kulturminnemyndighetene for godkjenning. Dagens linjeføring, kurvatur, bredde, dekke 
og kantvegetasjon skal opprettholdes, og eventuelle tiltak skal gjennomføres 
skånsomt. Under anleggsvirksomheten skal området søkes berørt i så liten grad som 
mulig. Ved anleggsvirksomhetens avslutning skal trasé reetableres med linjeføring, 
bredde og dekke som i dag.» 

 
Statens vegvesen, brev datert 18.05.15: 
Utbyggingens konsekvens for fylkesvegene må vurderes med hensyn på utbedring av kryss, 
oppgradering av vegnett og trafikksikkerhetstiltak. Tiltak må innarbeides i planen og vurderes 
rekkefølgekrav.  
 
Det kan ikke påregnes nye direkte avkjørsler fra fv. 34. Det må vurderes om det er behov for 
utbedring av eksisterende kryss fv. 34 x Augedalsvegen.  
 
Ønsker å begrense antall avkjørsler til Grinakerlinna og hovedadkomst bør være fra denne 
vegen. Siktforholdene i Søndre Skogskoleveg og krysset må bedres dersom det skal være 
hovedatkomst.   
 
Anbefaler en trearmet rundkjøring i kryss fv. 34 x fv. 240 og at utforming avklares før planen 
sendes på høring.  
 
Byggegrenser må innarbeides i planen. Fv. 34 har 50 meter og fv. 240 har 30 meter 
byggegrense. Frisiktsoner må også innarbeides i alle kryss.  
 
Ønsker trafikksikker tilrettelegging av gang- og sykkelveg internt og forbindelse til sentrum og 
skole.  
 
Busslommen langs fv. 240 tilfredsstiller ikke dagens krav og må innreguleres med nok areal, 
evt. gjøres om til kantstopp. Det bør settes rekkefølgekrav til utbedring av busslomme.   
 
Støy må vurderes i arbeidet og støytiltak må innarbeides i planen.  
 
Forslagsstillers kommentar: 
All ny bebyggelse skal gå ut Søndre Skogskoleveg som oppgraderes. Utover dette vil ikke andre 
kryss bli berørt i særlig grad. Rundkjøringen Røykenviklinna x Grinakerlinna er tatt ut av 
planen.  
 
Frisiktlinjer er lagt på de regulerte avkjørslene. Det medfører at et bygg i Søndre Skogskoleveg 
må rives.  
 
KV1 fra sør blir hovedadkomst til planområdet.  
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Byggegrensen er satt til 30 meter fra fv. 34 og 20 meter fra fv. 240. Byggegrenser på 50 meter 
og 30 meter fra vegne vil gjøre at delområdene mot vegene ikke er mulig å bebygge med så 
høy utnyttelse som er anbefalt for området.  
 
Det planlagte gang- og sykkelvegnettet vurderes å tilfredsstille kravene til sikkerhet og 
tilgjengelighet.  
 
Busslommene er regulert utbedret i henhold til Vegvesenets håndbok N100, kapittel E.3.3.2. 
Det er satt rekkefølgekrav til utbedring av busslomme.  
 
Rød og gul støysone er lagt inn på plankartet.  
 
Hadeland folkehøgskole SA, brev datert 20.05.15: 
Ønsker å få stadfestet eierforholdet på gnr 77 bnr 154.  
 
Forslagsstillers kommentar: 
Det er Gran kommune som har hjemmel til eiendommen.  
 
Cathrine Sorknes og Rune Engesvoll, brev datert 22.05.15: 
Vi ønsker med dette og meddele at vi har noen ønsker/planer for fremtiden ang oppdeling og 
eventuelt salg av tomter/oppføring av eneboliger på vår eiendom, Søndre Skogskolevei 6. 
Om dette har innvirkning for deres reguleringsplan for Skogskolejordet, så tar vi gjerne et møte 
med dere for å lufte våre planer. 
 
Ønsker også et tilbud på kjøp av areal som eies av Gran kommune som ligger ved siden av vår 
eiendom. 
 
Forslagsstillers kommentar: 
Søndre Skogskolevei 6 er regulert med en BYA på 30% som muliggjør fortetting på 
eiendommen. 
 
Per-Halvard Aschim på vegne av oppsittere i Søndre Skogskoleveg, brev datert 19.08.15: 
Vi er svært skeptiske til at Søndre Skogskolevei skal benyttes som hovedatkomst til hele eller 
større deler av området. Begrunnelsen for vår holdning er bl.a: 

‐ Vegen er smal og med mange innkjørsler. 
‐ Den fikk i 2009/2010 en radikal økning av trafikk som en følge av at beboerne i 
Grosch‐byggene fikk adgang til å bruke den som adkomst til sine eiendommer. 
‐ Veien er også definert som gang og sykkelvei for trafikk til Brandbu sentrum. 
‐ Det kan antas at denne løsningen vil være anleggsmessig dyrere enn forslaget som 
skisseres under. 
‐ Denne løsningen vil trafikkrisikomessig være den dårligste. 

 
Vi ber om at det blir sett på alternative løsninger. En mulighet kan være at det i øvre del av 
Skogskolejordet legges vei ut sørover, over ende av jorde og ut på eksisterende vei av samme 
karakter, men med adskillig færre berørte, og med større mulighet for evt. breddejusteringer. 
En slik løsning vil etter vår vurdering gi en mye tryggere påkjøring på FV 240 Grinakerlinna, enn 
ved den svært uoversiktlige utkjøringen fra Søndre Skogskolevei. 
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Forslagsstillers kommentar: 
Søndre Skogskoleveg er i planen utvidet i bredde og med fortau og vil da tåle trafikken som 
kommer når området er bygd ut. At vegen reguleres med fortau vil bedre trafikksikkerheten og 
siktforholdene.  
 
Det er også planlagt en hovedadkomst fra Øverlia, for å fordele trafikken noe og det gjør at 
området har to adkomster.  
 
 

6. MEKLING OG OMARBEIDING AV PLANFORSLAG/ 
FORSLAGSSTILLERS VURDERING 

Øvre Romerike Prosjektering AS har utarbeidet planen på oppdrag fra Gran kommune og i et 
tett samarbeid. Det gjort vurderinger av de enkelte tema som planen tar opp gjennom hele 
dette dokumentet.  
 
Det vurderes at plangrepet som er tatt her gir rom for god fleksibilitet og høy utnyttelse. 
Planen fremmer bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige 
generasjoner. Det er lagt vekt på langsiktige løsninger, og relevante konsekvenser for miljø og 
samfunn er beskrevet. 
 
I ettertid er planforslaget igjen omarbeidet av kommunens administrasjon og sendes ut på nytt 
offentlig ettersyn. Det vil bli holdt åpent møte, evt nettmøte i høringsperioden. 

 
 

7. VEDLEGG 

 
- Plankart, datert 30.03.2020 
- Bestemmelser, datert 16.04.2020 
- Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse), datert 08.12.2016 
- Illustrasjonsplan, datert 08.12.2016 
- Innspill/merknader samlet. 
- Rammeplan for vann og avløp med notat, datert 20.10.2015 
- Vegplan for KV1-2 med lengdeprofil og normalprofil, datert 14.09.2016 
- Geoteknisk vurdering, datert 27.07.2015 
- Sol/skyggeanalyse, datert 27.09.2016 
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