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1. Innledning 

1.1 Bakgrunn 
Areal+ AS utfører planarbeidet på vegne av Grua Torg. Det aktuelle området ligger nord for Grua 
kapell og grenser til fylkesveg 16 i nordvest og mot jernbanen i øst 

 

 

Planområdet nord for Grua kapell, inntil jernbanen og Hadelandsvegen 

 

1.2 Målet med planarbeidet 
Formålet med planen er sentrumsutvikling, med boliger, forretninger, tjenesteyting, kontor og 
bevertning. Området skal utvikles estetisk tiltalende, med god trafikksikkerhet og med gode leke- og 
uteoppholdsarealer, parkeringsplasser, også for sykkel og el-bil og trygge gangarealer. 
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Reguleringsplaner i området 

 

Det pågår ikke annet planarbeid i tilgrensende områder.  

Det er under arbeid detaljregulering for Østhagan (Gruaåsen), som ligger nordøst for planområdet på 
oversiden av Gjøvikbanen. 
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1.3 Vurdering av krav om konsekvensutgreiing 
I samsvar med plan- og bygningslovens § 4-1 skal reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkning 
for miljø, naturressurser eller samfunn utredes nærmere. Tiltaket er vurdert etter forskrift om 
konsekvensutredninger. 

Forslaget utløser krav om planprogram, jf. KU-forskrift § 6 b) vedlegg 1 nr. 25.         

Det er boligformålet som utløser krav om planprogram og konsekvensutredning. Kommuneplanens 
arealdel viser at arealet kan benyttes til offentlig eller privat tjenesteyting.  

Formålet med planprogrammet er at hensyn til miljø, naturressurser og samfunn skal vurderes i 
forberedelsen av plan og tiltak. Planprogrammet skal vise hvordan planprosessen vil legge til rette for 
medvirkning og forutsigbarhet tidlig i planprosessen. Konsekvensene måles i forhold til 0-alternativet 
som er eksisterende situasjon 

Programmet skal: 

- klargjøre formålet og avklare premiss og rammer for planarbeidet, 

- omtale aktuelle problemstillinger/konflikter i planarbeidet, 

- Vise hvilke temaer som ev. trenger særskilte utredninger,  

- omtale opplegget for medvirkning, 

- gi en oversikt over organisering og framdriftsplanen for planarbeidet og tiltaket.   
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2. Planområdet  

2.1 Plassering 
Området ligg i Grua sentrum og er del av gnr. 67 bnr. 5.  

Nedenfor er vist forslag til plangrense som ble sendt fra kommunen sammen med referat fra 
oppstartsmøte. Det er tatt med noe mer areal enn selve planområdet, for å sikre areal til avkjørsel, 
evt. støytiltak, m.m.  

. 

 

Oversiktskart med inntegnet aktuelt planområde med blå strek. 
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2.2 Omtale 

Naturressurser og –verdier 

Området har god jordkvalitet (gult areal) og svært god jordkvalitet (oransje farge), og det er fulldyrka. 
Kjelde: NIBIO-Kilden.  

Lokale gårdbruker som har dyrket der i mange år hevder området består av middels jordkvalitet, noe 
myr og noe fjell. 

 

 

Områder med vist jordkvalitet i Grua – kart fra NIBIO-Kilden. 
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Kulturminner  

Kart fra Miljødirektoratets Naturbase viser kulturminnene i området ved planområdet. 

Vest for planområdet er markert kulturminne, lokalitet 215787, taubane Vaskeriet – Grua 
jernbanestasjon. Grua kirkested, lokalitet 84432 ligger sør for planområdet. 

 

 

Kulturminner registrert i Miljødirektoratets Naturbase. 

Særskilte miljøforhold, støy og luftforurensning 

Det er ingen kjente problemer knyttet til luftforurensning, støv, eller lukt i området. 

Grunnforhold 
I det lyseblå området på kartet på neste side er det kalkstein, knollet og kalkholdig skifer, 
kalkspatmartmor nær dypbergarter, i henhold til NGU’s berggrunnskart. 
I det gule området er det sandstein, kalkstein og skifer og hornfels nær grensa til dypbergarter.  
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NGU’s bergartskart over området. 

Teknisk infrastruktur 
Fylkesveg 16, Hadelandsvegen passerer på nordvestre side av planområdet. Myllavegen tar av 
Hadelandsvegen i retning nordvest, mens avkjøring til Grua kapell er på søndre side av 
Hadelandsvegen, mot sør.  
Det er vann- og avløpsnett i området som vist på kart på neste side. 
 

 

 

Vegnett 
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Vann og avløpsnett (fra kommunens kartverk) 
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EL-anlegg 
Det går 1 høystpentlinje gjennom østre kant av området. I planprosessen vil behovet fir ny trafo bli 
vurdert, og eksisterende høyspentlinje vil bli erstattet med høyspentkabel i bakken.  

 

Skred, flom, overvann 

Terreng, vegetasjon og grunnforholdene tilsier ikke fare for ras. Kartlegging av fare for flom og 
overvann vil bli utført i planprosessen. 

 

Risiko og sårbarhet 

I forbindelse med planarbeidet vil det bli utarbeidet en ROS-analyse iht. plan- og bygningslovens § 4-
3. 

Friluftsliv 

Som alle tettstedene i Lunner kommune, har også Grua kort vei til naturen. Stedet har i alle år 
vært et kjent utgangspunkt for både ski- og fotturer i Nordmarka. Mylla, Svea og Bislingen er 
kjente navn for den friluftsinteresserte. Bislingen Fjellstue er nå nedlagt, men den siste tiden har 

nye ideer dukket opp for området, så her ligger det spennende muligheter i fremtiden. 

 

Skiforeningens løypekart 

 

Om sommeren er det et stort sti- og turvegnett i marka, og det er mange gode fiskevann. 
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3. Rammer og premisser for planarbeidet 

3.1 Nasjonale føringer 
Kommunens planlegging må forholde seg til de lover, forskrifter, bestemmelser og retningslinjer som 
gjelder for kommunal planlegging og virksomhet. Disse forutsettes ivaretatt under planprosessen 
uten at det foretas en uttømmende opplisting her. Av de mest sentrale kan følgende nevnes: 

Stortingsmeldingar: 
- St.meld. nr.   1 (2003-2004), Miljøvernpolitikk for en bærekraftig utvikling. 
- St.meld. nr. 14 (2015-2016), Natur for livet. Norsk handlingsplan for naturmangfold. 
- St.meld. nr. 16 (2004-2005), Leve med kulturminner. 
- St.meld. nr. 26 (2006-2007), Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand. 
- St.meld. nr. 34 (2012–2013) Folkehelsemeldingen - God helse – felles ansvar 
- St.meld. nr. 35 (2012-2013), Framtid med fotfeste - kulturminnepolitikken. 
- St.meld. nr. 40 (2002-2003), Nedbygging av funksjonshemmedes barrierer. 

Rikspolitiske retningslinjer og rundskriv: 
- Rikspolitisk retningslinje – Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Samordnet bolig-, 

areal- og transportplanlegging, fastsatt ved kgl.res. av 26.09.2014. 
- Rundskriv, T-2/08- Miljøverndepartementet, Om barn og planlegging. 
- Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013 
- Retningslinje 2/2011 NVE, Flaum- og skredfare i arealplanar, revidert 22.05.2014. 
- Den europeiske landskapskonvensjonen som trådte i kraft 1. mars 2004. 
- Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) av 19. Juni 2009. 

- DSB Veileder «Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging», 2017. 

3.2 Regionale føringer 
- Fylkesplan for Oppland 2005-2008, Mulighetenes Oppland. 
- Jordvernstrategi for Oppland, vedtatt 26.06.2007. 
- Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland, vedtatt 16.06.2016. 

3.3 Kommunale føringer 

Kommuneplanens arealdel 2013 – 2024  

Planen med boligformål vil ikke samsvare med kommuneplanens arealformål som er offentlig eller 
privat tjenesteyting.   

Boligformålet utløser krav om planprogram og konsekvensutredning etter plan- bygningslovens 
bestemmelser. 
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Utsnitt av kommuneplanens arealdel, planområde er markert med pil. 

Oppstartsmøte Reguleringsplan 
Oppstartsmøte i Lunner kommune ble avholdt 21.02.2018. Konklusjonen var at planarbeidet 
forutsatte planprogram og konsekvensutredning.  
 
 

Andre planer i området 

Det pågår ikke annet planarbeid i tilgrensende områder. Det er under arbeid detaljregulering for 
Østhagan (Gruaåsen) som ligger nordøst for planområdet på oversiden av Gjøvikbanen). 

 

Den nye reguleringsplanen vil erstatte/utfylle deler av følgende planer: Kommuneplanens arealdel, 
detaljregulering for Fv.16 Jernbaneundergangen på Grua. 
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4. Plan- og utredningstema 

4.1 Generelt 
Planprogrammet tar for seg temaer som avgjør om planområdet er egnet til tenkte tiltak og forhold 
som skal utredes nærmere fordi de kan gi premiss for utforming og vedtak av planforslaget. 

4.2 Avgrensing og metode for utgreiinga 
Dagens situasjon beskrives og ut fra denne beskrivelsen (0-alternativet) vurderes konsekvensene 
etter en fem-delt skala. 

• Stor positiv konsekvens 

• Liten positiv konsekvens 

• Ubetydelig konsekvens 

• Liten negativ konsekvens 

• Stor negativ konsekvens 

Datagrunnlaget baserast på kjent kunnskap i form av databaser (ulike kartinnsynsløysinger som NVE, 
Miljøstatus, Naturbasen). Utredingstemaene presenteres i egne kapittel og eventuelle avbøtende 
tiltak skal vurderes. Tema som ikke er egnet for konsekvensgradering blir i stedet gitt en kort omtale. 

Konsekvensvurderingene blir satt sammen i en tabell. Til slutt blir det gitt en konklusjon av helhet fra 
alle vurderingene.  

0-alternativet 

0-alternativet innebære videreføring av dagens situasjon og planstatus. Konsekvensene skal vurderes 
ut fra hva gjeldende planstatus tillater å bruke området til.  

Hovedalternativet  

Hovedalternativet innebærer at området blir åpnet for utbygging av sentrumsutvikling, slik som det 
er beskrevet i kapittel 1.2 Målet med planarbeidet. 

Avbøtende tiltak 

Konsekvensutredningen skal beskrive evt. avbøtende tiltak. 

4.3 Bestemmelser i kommuneplanens arealdel som er 
relevant i planarbeidet 
§ 1.2 Krav til vannbåren varme                   
§ 1.5 Leke-, ute- og oppholdsarealer                 
§ 2.2.2 Parkeringskrav                 
§ 6.5 Krav til 3D-modell                 
§ 6.7 Geoteknisk undersøkelse                
§ 6.1.3 Overvannshåndtering 
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4.4 Viktige tema som skal utredes i planarbeidet 
• Planfaglige vurderinger (samfunnshensyn som skolekapasitet/skoleveg).                                                             

• Estetiske vurderinger av bygg (landskap,tradisjon, materialbruk). 

• Parkeringskrav (inkl. sykkel og el.-bil). 

• Veg- og vegtekniske forhold/trafikksikkerhet, teknisk plan. Trafikksikkerhet internt i 
planområdet og ved kryssing av Hadelandsvegen, atkomst. 

• Vist forslag til tiltak med terrengsnitt, 3D-modell, illustrasjonsplan. 

• Støy. 

• Overvannshåndtering, drenering, oppstuving. 

• Brannvann. 

• Lek/uteoppholdsarealer. 

• Vannbåren varme (miljøvennlige energiløsninger). 

• Kulturlandskap. 

• Etablere torg/møteplass for lokalbefolkningen. 

 

4.5 Risiko og sårbarhet 
Det skal utarbeides en risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) i henhold til hovedprinsippene i Veileder for 
kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser (DSB).  

Risiko knyttes til uønskede hendelser, det vil si hendelser som i utgangspunktet ikke skal inntreffe. 
Konsekvensene av de uønskede hendelsene beskrives i forhold til personskade, miljøskade og skade 
på eiendom/forsyning med mer.  

Det er utarbeida en foreløpig/grov ROS-analyse i tabellen under. Tema i sjekklista er hentet fra «GIS i 
samfunnssikkerhet og arealplanlegging» (DSB) 
 

5. Organisering, medvirkning og planprosess 

5.1 Organisering og styring 
Areal+ AS utarbeider planprogram og reguleringsplan med konsekvensutredning på vegne av 
oppdragsgiver Grua Torg.  

5.2 Medvirkning og planprosess 
Oppstart av planarbeidet blir kunngjort i avisa Hadeland og på kommunens internettsider. Naboer, 
regionale myndigheter og andre instanser får varsel om oppstart sendt i brev, og planprogrammet 
blir lagt ut til offentlig ettersyn som en del av varsel om oppstart av planarbeidet. Det er usikkert 
hvorvidt tiltaket vil utløse krav om utbyggingsavtale, men det vil for sikkerhets skyld bli varslet 
utbyggingsavtale, sammen med varsel om oppstart av planarbeidet.  

Eventuelle innspill vurderes, og planprogrammet blir justert for endelig vedtak.  

Revidert planprogram legges fram for fastsetting i Lunner kommune.  

Utarbeidelsen av planforslag og konsekvensutredning vil skje på bakgrunn av fastsatt planprogram. 
Ulike råd, utvalg og interessegrupper vil bli involvert i arbeidet ved behov.   

Forslag til reguleringsplan vil bli lagt ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker, og dette vil bli 
kunngjort i lokalpressen og legges ut på www.arealpluss.no samt Lunner kommunes nettsider.  

http://www.arealpluss.no/
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Gjennom planprosessen vil relevante plandokumenter bli lagt ut på kommunens hjemmeside, og de 
samme dokumentene vil også være tilgjengelige i servicetorget i kommunehuset.  
 
 
 
 

6. Framdriftsplan 

Framdriftsplanen tar utgangspunkt i at det gjennomføres ett offentlig ettersyn av planprogrammet. 
Endringer i framdriftsplanen kan skje dersom det blir nødvendig med flere offentlig ettersyn eller av 
kapasitetsmessige årsaker.  

Framdrift er også avhengig av andre parter, og den foreslåtte framdriften gjelder dersom andre 
parter/myndigheter holder de fristene vi har lagt opp til. 

 

Nr. Aktivitet Frister (2018) 

1 Planprogram 15.03.-15.04.| 

2 Varsel om oppstart, planprogram ut på høring 15.04. 

3 Frist merknader 01.06. 

4 Arbeid med skisseløsninger, overvann, geotekniske 
undersøkelser, tekniske planer, 3D, støyvurderinger, mv. 

01.04.-15.06. 

5 Plankart 01.07. 

6 Reguleringsbestemmelser, planbeskrivelse, ROS-analyse, 

KU  

15.08. 

7 Levere planforslag til behandling 01.09. 

 

 


