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8/19 Miljøgate Gran sentrum - framdrift og finansiering 
 
Arkivsak-dok.  16/00081-14 
Arkivkode.  ---  
Saksbehandler  Leif Arne Vesteraas 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Formannskapet 09.05.2019 17/19 

Kommunestyret 23.05.2019 43/19 

Gran ungdomsråd 14.05.2019 8/19 

 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 09.05.2019 sak 17/19 
 
Formannskapets behandling 09.05.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Lars Erik Flatø (Ap) 
Ordfører Willy Westhagen 
Rune Meier (H) 
Pål-Arne Oulie (Sp) 
Rådmann Lars Ole Saugnes 
Morten Hagen (GBL) 
Leif Arne Vesteraas 
 
Lars Erik Flatø (Ap) la fram følgende forslag:  
På vegne av Aps gruppe fremmes følgende endringsforslag: 
«1. Gran kommune er villig til å gå inn med eiendommene gnr/bnr 262/135,136,154 i et makebytte 
med grunneiere og Oppland fylkeskommune for å få redusert fylkeskommunens risiko ved å starte 
med etappe 1 og 2. Gran kommune er villig til å dele ytterligere risiko 50/50 med fylkeskommunen 
inntil en maksimal ramme på 10 mill.kr. for Gran kommunes del. 
2. Det etableres en samhandlingsgruppe med deltagelse fra SVV, fylkeskommunen og Gran kommune 
for å fremme god styring av prosjektet.» 
 
Votering 
Ved votering over endringsforslaget fra Lars Erik Flatø (Ap), ble forslaget vedtatt med 8 mot 1 
stemme. 
 
Ved votering over rådmannens innstilling, falt innstillingen med 9 stemmer. 
 
Formannskapets vedtak 09.05.2019: 
1. Gran kommune er villig til å gå inn med eiendommene gnr/bnr 262/135,136,154 i et makebytte 

med grunneiere og Oppland fylkeskommune for å få redusert fylkeskommunens risiko ved å 
starte med etappe 1 og 2. Gran kommune er villig til å dele ytterligere risiko 50/50 med 
fylkeskommunen inntil en maksimal ramme på 10 mill.kr. for Gran kommunes del. 

2. Det etableres en samhandlingsgruppe med deltagelse fra SVV, fylkeskommunen og Gran 
kommune for å fremme god styring av prosjektet. 

 
 
 

http://mill.kr/
http://mill.kr/
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Saksfremlegg 
 

Rådmannens innstilling: 
Gran kommune er villig til å inngå med eiendommene gnr/bnr 262/135, 136, 154 i et makebytte med 
grunneiere og Oppland fylkeskommune for å få redusert fylkeskommunens risiko ved å starte med 
etappe 1 og 2. 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Brev fra Oppland fylkeskommune Ja 
Miljøgate Gran kostnader og usikkerhet Ja 
Miljøgate skisse til løsning grunnerverv (U. Off.) Nei 
 
 
Oppsummering 
Oppland fylkeskommune (OFK) har henvendt seg til Gran kommune i et brev der de spørs om Gran 
kommune er villig til å ta økonomisk risiko ved gjennomføring av miljøgata etappe 1 og 2. Gran 
handel og håntverk har drøftet mulighetene med Grunneiere om å redusere risiko ved å gå inn på 
makebytteavtaler med Gran kommune og OFK.  
 
Rådmannen drøfter mulighet for å gå inn med midler inntil en ramme på kr. 10 mill. kr, men innstiller 
på at Gran kommune er villig til å bidra i en makebytteavtale.  
 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Reguleringsplan for miljøgate i Gran sentrum er utarbeidet av Statens Vegvesen og ble vedtatt av 
Gran kommunestyre 13. juni 2013. Miljøgateprosjektet skulle finansieres ved de midlene som var 
avsatt til avlasta vegnett (sidevegstiltak) i Rv.4-prosjektet. Dette var i utgangspunktet (2012) 50 mill. 
kr. (St.prp. nr. 50 2012-2013), men det viste seg ganske raskt at disse midlene ikke er tilstrekkelig til å 
dekke kostnadene til hele prosjektet. I 2015 mente vegvesenet at miljøgateprosjektet slik det var 
regulert ville koste mer enn 100 mill.kr. 
 
Prosjektet har senere gjennomgått en kvalitetssikring og reduksjon av ambisjonsnivå. Vegvesenet har 
bl.a. foreslått en endring fra tre rundkjøringer til to ordinære kryss og en rundkjøring i Granvang-
krysset. Justert plan er vist i vedlagte presentasjon «Miljøgate i Gran sentrum» (Statens Vegvesen, 
14. sept. 2018), og her er kostnadene beregnet til totalt 88,2 mill.kr.  
Prosjektet er inndelt i 3 etapper fra sør til nord:  

- Etappe 1: Fra Coop-bygget (Gran sør) til Lidskjalv – kostnad ca. 48,2 mill.kr.  

- Etappe 2: Fra Lidskjalv til litt nord for Granvangkrysset – kostnad ca. 22,8 mill.kr  

- Etappe 3: Fra nord for Granvangkrysset til nord for kryss Jarenstranda – kostnad ca. 17,2 
mill.kr.  

Anslagene for hver etappe er angitt i 2016 verdi.  
 
Statens vegvesen anslår nå en kostand for hele prosjektet på 97,1 mill i 2019 verdi. Det er stor 
usikkerhet knyttet til anslaget og de gjør en vurdering av at det er 80 % sikkerhet for at kostnaden for 
gjennomføring av hele prosjektet vil ligge mellom 87,4 mil. Kr. og 106,9 mill. kr.  
 
Det er gjennomført flere møter mellom Gran kommune, Statens Vegvesen og Oppland 
fylkeskommune om prosjektet. Statens Vegvesen og Oppland fylkeskommune har signalisert at de 
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primært ønsker å starte utbyggingen fra nord, og de ønsker en avklaring vedr. hvilken del av 
vegprosjektet som Gran kommune vil prioritere blir gjennomført først. 
 
Etter kommunestyrets vedtak er det gjennomført drøftinger med Oppland fylkeskommune, Statens 
vegvesen og Gran handel og håntverk (GHH). 
 
Gran handel og håntverk (GHH) og Hadelandshagen AS har engasjert seg i saken og gjennomført 
drøftinger med aktuelle grunneiere og fått forhåndsutsagn fra et stort antall grunneiere som tilsier at 
en kan få avstått grunn til langt lavere kostnad enn SVV har forutsatt i sine kostnadsoverslag. 
Dette forutsetter at Gran kommune er villig til å inngå i makeskifter med eiendommene  gnr/bnr 
262/135, 136, 154 
 
Det er likevel usikkerhet knyttet til grunnerverv, og en vil ikke endelig vite kostnaden ved 
grunnerverv før en har gjennomført forhandlinger. Det forutsetter også at Oppland fylkeskommune 
vil delta i slike forhandlinger for overtakelse av gammel fylkesveg (gammel rv 4) til kommunal grunn.  
 
Oppland fylkeskommune har i etterkant av et møte mellom sendt Gran kommune et brev der en har 
bedt om en avklaring av om Gran kommune vil ta risikoen ved kostnader ut over avsatt ramme på ca. 
59 mill. kr. Det er bedt om svar på dette innen 15.06.2019. 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Plan- og bygningsloven, kommuneloven. 
 
Eksisterende planer 
- Kommunedelplan for Gran sentrum (2013)  
- Reguleringsplan for miljøgate (2013) 
 
Gjeldende vedtak 
K-sak 96/18 Kommunestyrets vedtak 15.11.2018: 
1. Gran kommune ønsker at miljøgateprosjektet i Gran bygges ut ved at en starter i sør, med etappe 
1. 
Dette er viktig for å styrke Gran som regionsenter, forbedre sentrumsmiljøet og legge til rette for 
bolig- og næringsutvikling i sentrum. 
2. Gran kommune mener en fullført utbygging av miljøgata i Gran sentrum er helt sentralt for å få til 
videre utvikling av Gran sentrum. Det er uheldig og fordyrende at dette nå deles opp i flere 
prosjekter. Gran kommune vil utfordre Oppland fylkeskommune og nye Innlandet fylkeskommune 
til å vise at de satser på Hadeland og regionsenteret ved å bevilge midler til fullføring av fylkesveien 
gjennom Gran sentrum. 
 
Økonomi 
Det er ikke satt av midler til gjennomføring av kommunale tiltak eller til å ta del i investeringen i 
Miljøgata for Gran sentrum i gjeldende økonomiplan. Gran kommune kan ikke lånefinansiere en 
investering i fylkeskommunal vei. Gran kommunes andel må da tas over driftsbudsjettet eller hentes 
fra disposisjonsfond. Det kan være mulighet for å inngå nærmere avtale der deler av investeringen 
blir kommunal, men dette må da avtales nærmere med OFK. 
 
Selv uten kostander til grunnerverv anslår SSV at kostnaden for etappe 1 og 2 ligger nært opp til 59 
millioner kr. Noe kostnader til grunnerverv må påregnes og det er stor risiko for at rammen ikke vil 
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holde ved gjennomføring av etappe 1 og 2 først. Ved gjennomføring av etappe 2 og 3 er 
kostnadsanslaget  44,3 mil. kr.  
 
Bemanning 
Ingen direkte konsekvenser for kommunens bemanning. Etter at miljøgata er bygget og Jernbanegata 
er åpnet er det forutsatt at Gran kommune skal overta Storgata fra Jernbanegata og til torget. Hvis 
man starter bygging i sør bør Gran kommune gjennomføre en utvidelse av Storgata mot sør dette vil 
kreve bemanningsressurser. Eventuell deltakelse i forhandlinger med grunneiere vil også innebære 
en ressursinnsats.   
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Etter kommunestyrets vedtak i november spiller Oppland fylkeskommune ballen tilbake til Gran 
kommune med spørsmål om vi er villig til å ta del i den økonomiske risikoen i prosjektet.  Slik brevet 
er utformet oppfatter rådmannen at fylkeskommunen ønsker at Gran kommune skal ta all risiko. 
Rådmannen ser tre alternativer i saken:   

1. Gjøre vedtak om at man tar risiko ved å starte med etappe 1 og 2 

Eller 

2. Gjøre vedtak der man angir at man er villig til å gå inn med et begrenset økonomisk bidrag 
hvis fylkeskommunen starter med etappe 1 og 2. 

Eller  

3. Ikke gå inn med økonomisk bidrag. 

Vedtak etter alternativ 2 eller tre forutsetter at det settes av nødvendige midler til  dette i 
økonomiplan.   

Det er viktig at man nå kommer i gang med utbygging av miljøgata i Gran og at en får brukt midlene 
som er satt av i rv. 4 prosjektet. Ut fra et samfunnsutviklingsperspektiv er det viktig at man får startet 
utbygging fra sør. Hvis det ikke skjer nå, er det uvisst når denne delen av miljøgata vil bli utbygd.  

Samtidig står Gran kommune ovenfor store økonomiske utfordringer med mange 
investeringsprosjekter framover. Med utgangspunkt i et kommunaløkonomisk perspektiv bør man 
ikke gå inn med midler i prosjektet. Det har hele tiden vært en forutsetning at miljøgata skulle 
gjennomføres med statlig finansiering og der fylkeskommunen skulle ta den økonomiske risikoen. 
Rådmannen kan ikke anbefale at Gran kommune skal overta all økonomisk risiko i prosjektet. Det må 
i så fall være en begrenset risiko som kommunen skal ta.  

Det er et moment at også at store deler av næringslivet ved grunneiere synes villig til å inngå i avtaler 
om makeskifte for å få til gjennomføring av miljøgata sørfra nå. Selv om det reelt sett innbærer også 
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for gran kommune at man går inn med verdier i prosjektet, så mener rådmann at Gran kommune bør 
bidra i et slikt spleiselag, hvis fylkeskommunen er villig til å starte fra sør.  

Rådmannen mener det må være helt uaktuelt å ta hele den økonomiske risikoen ved gjennomføring 
av et fylkeskommunalt vegprosjekt. Rådmannen heller til som i saken i november at Gran kommune 
ikke må gå direkte inn med finansiering, men være villig til å bidra i et makeskifte. Rådmannen vil 
også minne om at det vil følge behov for kommunale investeringer ved forlengelse av Storgate som 
kommune bør følge opp når søndre del av miljøgata blir bygd.  

Hvis kommunen skal gå inn med midler må dette sannsynligvis tas av disposisjonsfondet, da 
kommunen ikke kan lånefinansiere fylkeskommunal vei. Hvor stor grad Gran kommune skal 
engasjere seg økonomisk i prosjektet av henger av politisk vilje, men rådmannen mener at en 
investering ikke bør belaste disposisjonsfondet med mer enn maks 10 millioner.  

Rådmannen formulerer to alternative vedtakstekster men vil innstille på at man ikke går inn med 
direkte økonomiske midler, men at en er villig til å bidra i et makeskifte mellom grunneiere, Gran 
kommune og fylkeskommunen.  

Gran kommune er villig til å inngå med eiendommene gnr/bnr 262/135, 136, 154 i et makebytte med 
grunneiere og Oppland fylkeskommune for å få redusert fylkeskommunens risiko ved å starte med 
etappe 1 og 2.  

Er det et politisk ønske om at Gran kommune skal bidra ytterligere kan man fatte følgende vedtak:  

Gran kommune er villig til å inngå med eiendommene gnr/bnr 262/135, 136, 154 i et makebytte med 
grunneiere og Oppland fylkeskommune for å få redusert fylkeskommunens risiko ved å starte med 
etappe 1 og 2. Gran kommune er villig til å dele ytterligere økonomisk risiko 50/50 med 
fylkeskommunen inntil en maksimal ramme på kr. 10 mill. kr.  for Gran kommunes del. 

 

 

   

                             

 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Ingen merknader 
 

 
Dato: 2. mai 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 
 

Vedlegg til sak 
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Miljøgate Gran - 

realisering av prosjekt
 

Miljøgate Gran - 

kostnader og usikkerhet - mars 2019
 

  



 8  

9/19 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Gran kommune 
 
Arkivsak-dok.  17/01130-5 
Arkivkode.  ---  
Saksbehandler  Leif Arne Vesteraas 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Kommunestyret 03.04.2019 21/19 

Kommunestyret 23.05.2019 46/19 

Gran ungdomsråd 14.05.2019 9/19 

 
 
Kommunestyret har behandlet saken i møte 03.04.2019 sak 21/19 
 
Kommunestyrets behandling 03.04.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Anne Margrethe Knarud (Sp) 
Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) 
 
Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) la fram følgende forslag: Saken utsettes. 
 
Votering 
Ved votering ble forslaget fra Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 03.04.2019: 
Saken utsettes. 
 
 
Kommunestyret har behandlet saken i møte 03.04.2019 sak 21/19 
 
Kommunestyrets behandling 03.04.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Anne Margrethe Knarud (Sp) 
Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) 
 
Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) la fram følgende forslag: Saken utsettes. 
 
Votering 
Ved votering ble forslaget fra Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 03.04.2019: 
Saken utsettes. 
 
 
 
 
Saksfremlegg 
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Rådmannens innstilling: 
1. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Gran kommune godkjennes.  

2. Rådmannen bes følge opp tiltakslista i risiko- og sårbarhetsanalysen kap. 11.3. og foreslå 
prioritering av tiltak og om nødvendig å innarbeide kostnader i forslag til budsjett og økonomiplan. 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
  
 
 
Oppsummering 
Både i plan- og bygningsloven og i lov om kommunal beredskapsplikt ligger det et krav om at 
kommunene skal gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse når det gjelder samfunnssikkerhet.  
I denne saken fremmes vedlagte dokument Risiko- og sårbarhetsanalyse for Gran kommune og 
Lunner kommune for godkjenning av kommunestyret. Analysen er utarbeidet i samarbeid mellom 
Gran og Lunner kommuner med bistand fra Brannvern- og beredskapsrådgiver 1 v/Magne Eikanger.  
 
 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
«Kommunen skal jobbe systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhetsarbeidet på tvers av 
sektorer i kommunen, med sikte på å redusere risiko for tap av liv eller skade på helse, miljø og 
materielle verdier.»  
Forskrift om kommunal beredskapsplikt  
Kommunene har et ansvar innenfor sine geografiske områder å ha en god beredskap for at 
innbyggere, materielle verdier og miljø ivaretas på en god måte ved kriser, samt å jobbe 
forebyggende for om mulig å hindre kriser eller reduserer omfanget av kriser.  
For å kunne gjøre det, må en først identifisere hvilke trusler som finnes, i hvilken grad det er 
sannsynlig at de vil inntreffe og hvor store konsekvenser det vil gi dersom de inntreffer. Det er dette 
en risiko- og sårbarhetsanalyse gir oversikt over. Risiko- og sårbarhetsanalysen er også 
grunnlagsdokument ved utarbeidelse av kommuneplaner. 
 
Gjeldende risiko- og sårbarhetsanalyse for Hadeland ble utarbeidet i 2012. Siden den gang har 
Jevnaker trådt ut av samarbeidet, så risiko- og sårbarhetsanalysen denne gangen omfatter Gran og 
Lunner kommuner.  
 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret har følgende 
bestemmelse:  
§ 14. Kommunal beredskapsplikt - risiko- og sårbarhetsanalyse  
Kommunen plikter å kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen, vurdere 
sannsynligheten for at disse hendelsene inntreffer og hvordan de i så fall kan påvirke kommunen. 
Resultatet av dette arbeidet skal vurderes og sammenstilles i en helhetlig risiko- og 
sårbarhetsanalyse.  
Risiko- og sårbarhetsanalysen skal legges til grunn for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og 
beredskap, herunder ved utarbeiding av planer etter lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og 
byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven).  
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Risiko- og sårbarhetsanalysen skal oppdateres i takt med revisjon av kommunedelplaner, jf. lov 27. 
juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 11-4 første ledd, 
og for øvrig ved endringer i risiko- og sårbarhetsbildet.  
Departementet kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om gjennomføring av risiko- og 
sårbarhetsanalysen. 
 
Forskrift om kommunal beredskapsplikt har følgende bestemmelse: 

§ 2.Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 

Kommunen skal gjennomføre en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, herunder kartlegge, 

systematisere og vurdere sannsynligheten for uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen og 

hvordan disse kan påvirke kommunen. 

Den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal forankres i kommunestyret. 

Analysen skal som et minimum omfatte: 

a) eksisterende og fremtidige risiko- og sårbarhetsfaktorer i kommunen. 

b) risiko og sårbarhet utenfor kommunens geografiske område som kan ha betydning for kommunen. 

c) hvordan ulike risiko- og sårbarhetsfaktorer kan påvirke hverandre. 

d) særlige utfordringer knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner og tap av kritisk infrastruktur. 

e) 
kommunens evne til å opprettholde sin virksomhet når den utsettes for en uønsket hendelse og 
evnen til å gjenoppta sin virksomhet etter at hendelsen har inntruffet. 

f) behovet for befolkningsvarsling og evakuering. 

Kommunen skal påse at relevante offentlige og private aktører inviteres med i arbeidet med 

utarbeidelse av risiko- og sårbarhetsanalysen. 

Der det avdekkes behov for videre detaljanalyser skal kommunen foreta ytterligere analyser eller 

oppfordre andre relevante aktører til å gjennomføre disse. Kommunen skal stimulere relevante 

aktører til å iverksette forebyggende og skadebegrensende tiltak. 
 
 
 
Eksisterende planer 
ROS-analysen skal danne grunnlag for vurderinger av behov for endringer i kommuneplanens 
samfunnsdel og arealdel.  
Gjeldene ROS-analyse ble utarbeidet i 2012. 
 
Gjeldende vedtak 
Ingen konkrete vedtak 
 
Økonomi 
Ingen direkte økonomiske konsekvenser, men oppfølging av tiltak i ROS-analysen vil kunne få 
økonomiske konsekvenser som må innarbeides i framtidige økonomiplaner.  
 
Bemanning 
Ingen direkte konsekvenser for bemanning.  
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
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Andre råd eller utvalg Nei 
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Trusselbildet endrer seg med tiden. I et samfunn i stadig endring er det naturlig at vi har andre 
trusler i dag enn vi hadde for mange år tilbake. Klimaendringer, nye former for kritisk infrastruktur og 
samfunnsendringer er eksempler på faktorer som gjør at det jevnlig er behov for oppdateringer av 
risiko- og sårbarhetsanalysen. Analysen brukes også som grunnlagsdokument ved revisjon av 
kommuneplanens samfunnsdel og planbestemmelsene i kommuneplanens arealdel.  
Risiko- og sårbarhetsanalysen for Gran kommune og Lunner kommune analyserer 38 uønskede 
hendelser. Det er ikke avdekket nye store utfordringer sammenlignet med gjeldende analyse. I 
analysens kapittel 11 er det ført opp aktuelle tiltak som kan redusere sannsynligheten for at 
hendelsen skal inntreffe eller redusere konsekvensene om den uønskede hendelsen likevel skjer. Når 
risiko- og sårbarhetsanalysen er godkjent av kommunestyret, skal rådmannen med utgangspunkt i 
kapittel 11.3 prioritere gjennomføring av aktuelle tiltak. Der det er behov for bevilgninger, må dette 
innarbeides i budsjett og økonomiplan. Risiko- og sårbarhetsanalysen skal inngå i arbeidet med 
kommunens beredskapsplaner og øvrig planverk. 
  
Analysens kapittel 8 beskriver organiseringen av arbeidet og medvirkning av eksterne aktører. Risiko- 
og sårbarhetsanalysen skal sendes på høring til regionale myndigheter og andre eksterne aktører.  
 
Rådmannen vil derfor foreslå at Risiko- og sårbarhetsanalysen for Gran kommune godkjennes.  
 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Ingen særskilte 
 

 
Dato: 19. mars 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 
 

Vedlegg til sak 

ROS-analyse Gran 

og Lunner 17.11.17.docx
 

Vedlegg 1 Sivilbesk 

loven og forskrift.pdf
 

Vedlegg 2 Lover og 

forskrifter.docx
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Utfylte analyseark 

29.06.17.docx
 

17-01130-11 

201802545-3Høring av ROS-analyse for Gran kommune og Lunner kommune. Merknader f 664042_1_1.pdf
 

17-01130-12 U - 

Dokument ut.pdf 665512_1_1.pdf
 

17-01130-9 

201706628_D1_H.docx 658643_1_1.pdf
 

Høringsuttalelser til 

ROS-analyse for Gran og Lunner.msg
 

17-01130-8 

ROS-analyse for Gran kommune og Lunner kommune - høringsmerknad.msg 653333_1_1.pdf
 

Svar på høring - 

ROS analyse for Gran og Lunner.PDF 663018_1_1.pdf
 

Uønsket hendelse 

nr ulykke med Randsfjordferja.docx
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