
 

 

 

 
 
 
 
 
Til 
Berørte naboer, organisasjoner og  
offentlige myndigheter 
 

 

Kapp, 06.01.2017 

 

Søknad om mindre endring av reguleringsplan for Sandødegården. 

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12 kunngjøres herved oppstart av 
planarbeid for «Arresten». Planområdet ligger langs Oslolinna og Granvang, 
ikke langt fra Gran sentrum. Planarbeidet skal utføres av Feste Kapp AS på 
vegne av Stenberg Schulz AS. 

Planområdet omfatter eiendommen gnr. / bnr. 263/121. Eiendommen inngår i 
reguleringsplan for Sandødegården vedtatt 25.09.2014 som område BF 4. 
Planen stadfester eksisterende bygg, «Arresten». Hensikten med 
planarbeidet som nå igangsettes, er å legge til rette for fradeling og oppføring 
av en lavblokk på den til nå ubebygde delen av tomta. 

Det har tidligere i saken vært kommunikasjon mellom forslagsstiller og Gran 
kommune. Initiativet om fortetting ble første gang fremmet som søknad om 
dispensasjon, datert 10.06.2016, med tilhørende varsling til naboer. Ingen 
naboer fremmet gjennom varslinger tilbakemeldinger. 

Forslagsstiller mottok svar fra Gran kommune, (vedlegg 06, datert 
27.07.2016) om at Gran kommune avviste dispensasjonssøknaden med 
bakgrunn i at saken på daværende tidspunkt ikke kunne behandles som 
mindre endring, dette fordi eventuelle innvendinger fra berørte eller 
myndigheter ikke var avklart. Som det fremkommer av vedlegg 06 anbefaler 
Gran kommune forslagsstiller kunngjøre et oppstarts varsel med en god 
beskrivelse av tiltaket, og hva som avviker fra gjeldende reguleringsplan. 

Oppstart av planarbeid vil bli kunngjort i avisa Hadeland den 06.01.2017. 
Vedlagt følger en redegjørelse for de forhold som Gran kommune etterspør. 
Dokumentet er utformet med utgangspunkt i kapittelet om «konsekvenser av 
planforslaget» som skal følge som en del av en hver planbeskrivelse. 
Gjennom dette mener vi det skal være et godt grunnlag for berørte naboer, 
interessenter og myndigheter å ta stilling til endringene, herunder om den 
videre saksbehandlingen kan gjennomføres som en mindre endring av 
gjeldene plan.  

Eventuelle merknader til det foreliggende planarbeidet kan rettes til oss innen 
10.02.2017.  



 

 

Dersom det ikke foreligger innvendinger fra berørte eller myndigheter, vil 
tiltaket bli behandlet som en mindre endring.  

Om myndigheter, naboer eller interessenter har synspunkter av betydning for 
saken, vil tiltaket innbefatte en fullverdig planprosess. Ved dette utfallet er 
denne kunngjøringen å anse som varsel om oppstart av planarbeid. 

Gran kommune har vurdert at planen ikke faller inn under kriterier som 
medfører behov for konsekvensutredning. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Hans Olav Egge 
 
Daglig leder 
Feste Kapp AS 
 

 

 



 

 

 
Kopi: 
 
Stenberg Schulz AS, Storgata 20 2750 Gran 
Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren 
 
Kunngjøringsmaterialet består av: 
 

01 Kopi av varslingsannonse (til offentlige myndigheter) 
02 Forslag til nytt planmaterialet 

02.1 Plankart 
02.2 Planbestemmelser 
02.3 Planbeskrivelse 

03 Støyrapport, 28.11.2016 
04 Redegjørelse om estetikk, 27.11.2016 
05 Planskjema (til offentlige myndigheter) 
06 Kopi av foreløpig svar på spørsmål om fortetting, Gran kommune, 

datert 27.07.2016 
07 Referat fra oppstartsmøte 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
annonse@hadeland.net 

 

Annonsebestilling 

Vi ønsker at følgende tekst settes inn som annonse i avisa Hadeland 10.01.2017.  

*** 

Kunngjøring om oppstart av planarbeid for «Arresten», ved Granvang 

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12 kunngjøres herved oppstart av 
planarbeid for «Arresten». Planområdet ligger langs Oslolinna og Granvang, 
ikke langt fra Gran sentrum. Planarbeidet skal utføres av Feste Kapp AS på 
vegne av Stenberg Schulz AS. 

Planområdet omfatter eiendommen gnr. / bnr. 263/121. Eiendommen inngår i 
reguleringsplan for Sandødegården vedtatt 25.09.2014 som område BF 4. 
Planen stadfester eksisterende bygg, «Arresten». Hensikten med 
planarbeidet som nå igangsettes, er å legge til rette for fradeling og oppføring 
av en lavblokk på den til nå ubebygde delen av tomta. Planområdet fremgår 
av kartutsnittet under:  

I kommunikasjon med Gran kommune er det ikke avklart om tiltaket kan 
gjennomføres som en mindre endring av eksisterende plan, eller som en 
separat og fullverdig planprosess.  

En beskrivelse av tiltaket og en redegjørelse for dets konsekvenser er 
tilgjengelig på www.feste.no. og kommunens hjemmeside. Naboer og 
interessenter bes gjøres kjent med innholdet i dette og eventuelt komme med 
tilbakemeldinger på forslaget. Dersom det ikke foreligger innvendinger fra 
berørte vil tiltaket bli behandlet som en mindre endring. Om myndigheter, 
naboer eller interessenter har synspunkter av betydning for saken, vil tiltaket 
innbefatte en fullverdig planprosess. Ved dette utfallet er denne 
kunngjøringen å anse som varsel om oppstart av planarbeid. 

Gran kommune har vurdert at planen ikke faller inn under kriterier som 
medfører behov for konsekvensutredning Merknader og kommentarer til 
planarbeidet rettes innen 10.02.2017 til: 

Feste Kapp AS v/ Hans Olav Egge 

Postboks 113 

2858 Kapp 

E-post: hoe@feste.no 

http://www.feste.no/




 

  Feste Kapp AS 

 

 

 

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL 

DETALJREGULERING FOR SANDØDEGÅRDEN 
 

Plan-ID 220 
 
Planen er datert xx.xx.xxxx 
Bestemmelsene er datert xx.xx.xxxx – revidert av Gran kommune xx.xx.xxxx. 
 
Plan med bestemmelser er vedtatt av Gran kommunestyre: xx.xx.xxxx. 

 

______________________    

_________________________________________________________ 

  Dato      Ordfører 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Bestemmelser i reguleringsplan i henhold til Plan- og bygningsloven (PBL) § 12-7. 

 

1. GENERELT 

1.1. Reguleringsområde 

Reguleringsbestemmelsene er knyttet til plankart datert 28.02.2014. Plangrense er vist på 

plankartet. 

 

1.2. Reguleringsformål 

I planen er det regulert områder for følgende formål: 

 

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

 Boligbebyggelse 

o Frittliggende småhusbebyggelse (BF1-4), 1111 

o Konsentrert småhusbebyggelse (BK1), 1112 

o Blokkbebyggelse (BB1), 1113 

o Offentlig eller privat tjenesteyting (TJ), 1160 

 

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

 Veg 

o Kjøreveg (KV1-2) privat, 2011 

o Gatetun (GTT), 2014 

o Annen veggrunn, tekniske anlegg (VT1-2), 2018 

o Annen veggrunn, grøntareal, 2019 

 

Hensynssoner (Pbl §12-6) 

 A1) Sikringssone, frisikt, H140 

 A2) Støysone, rød sone, H210 

 A2 Støysone, gul sone, H220 

 C)  Bevaring kulturmiljø, H570 

 

Bestemmelsesområder (Pbl § 12-7 nr.2) 

 Midlertidig rigg- og anleggsområde 
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2. FELLESBESTEMMELSER  

2.1. Rekkefølgebestemmelser 

a) Byggetrinn 
Utbyggingen på Sandødegården skal skje i følgende rekkefølge: 
1- Søndre blokk med parkeringskjeller på BB1 
2- Nordre blokk på BB1 
3- Utbygging på BK1 

 
b) Uteområder 

Utearealene som naturlig er knyttet til hvert bygg skal være ferdig opparbeidet så langt det er 

mulig i.f.t. årstid, før brukstillatelse kan gis..  

 

c) Tekniske planer 
Utbygging kan ikke finne sted før det foreligger godkjente tekniske planer for veg, vann og 

avløp, samt overvannshåndtering og strømforsyning. Overvannshåndteringen må 

dimensjoneres slik at vannskader på bygg og infrastruktur unngås. Lokal infiltrasjon i terrenget 

skal etterstrebes. 

 

d) Opparbeiding av parkeringsplasser 
Parkeringsplasser til den enkelte boenheten skal være ferdig opparbeidet før det gis 

brukstillatelse. 

 

e) Opparbeidelse av lekeplass/uteoppholdsareal 
Lekeplassen på BB1 skal være ferdigstilt før det gis brukstillatelse for boliger innenfor 

områdene BK1 og BB1. 

 

2.2. Estetikk 

Kommunen skal ved sin behandling av byggetillatelser påse at bebyggelsen får god form og 

materialbehandling, og at bygninger får en harmonisk og god utførelse med hensyn til form, 

takvinkel, møneretning, materialvalg, el. Det skal ikke benyttes reflekterende materialer på tak. 

Kravet gjelder også uthus og garasjer. 

Det skal legges vekt på god terrengbehandling ved utbygging av områdene. Ved planering og 

utfylling skal skråning/ fyllingsareal såes til og/eller beplantes etter godkjent situasjonsplan. 

Vedlagt alle søknader om tiltak, herunder både bebyggelse og tekniske anlegg, skal det 

redegjøres for tiltakets arkitektoniske og estetiske kvaliteter. Dette skal gjøres skriftlig, og ved 

hjelp av illustrasjoner. 

 

2.3. Universell utforming 

Boenheter i bygning med krav om heis samt boenheter uten krav om heis, men med alle 

hovedfunksjoner på inngangsplanet, skal utformes i samsvar med krav i TEK10 § 12-2. 

Der terrenget tillater det skal universell utforming etterstrebes i størst mulig grad. 

Uteoppholdsareal, parkeringsareal og inngangspartier skal tilfredsstille kravene til universell 

utforming i henhold til Norsk Standard. Minimum 5 % av p-plassene skal være HC-plasser. 

Dette gjelder både p-plasser i p-kjeller og gjesteparkering på bakkeplan. 

 

2.4. Gangveger 

Det skal etableres gangforbindelser gjennom området. Disse skal forbindes på en god måte 

mot fortauet langs miljøgata. 
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2.5. Sykkelparkering 

Boenhetene skal sikres tilstrekkelig sykkelparkering innenfor hvert delområde. For boliger 

under 70 m
2
 BRA skal det sikres 1,5 plass pr boenhet og 2 plasser for boenheter over 70 m

2
. 

 

2.6. Vegetasjon  

Vegetasjon og naturlig terreng skal så langt det er mulig ivaretas gjennom å skåne 

bunnvegetasjon, sette igjen treklynger og enkelttrær. 

 

2.7. Gjerder 

Gjerder over 1m, støttemurer og lignende bygningsmessige tiltak skal godkjennes av 

kommunen. 

 

2.8. Gatelys 

Eventuelle valg og plassering av gatelys skal skje på en estetisk god måte og være helhetlig 

for hele området. 

 

2.9. Støy  

Ved søknad om nye boenheter skal det dokumenteres at støynivå på en uteplass og utenfor 

rom med støyfølsom bruk, ikke overskrider 55 dB Lden, jfr. grenseverdier i T-1442 

(Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging), TEK10 (Byggteknisk forskrift med 

veiledning) og NS 8175 (Norsk standard om lydforhold i bygninger). Eventuelle avbøtende 

tiltak skal beskrives, og dokumenteres gjennomført før det gis brukstillatelse/ferdigattest. 

Behov for eventuelle støytiltak bekostes av tiltakshaver. 

 

2.10. Radon 

Nye bygg skal sikres mot radonstråling, jfr. Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK-10). 

 

2.11. Energi 

Det er tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg i samsvar med vedtekt fastsatt av Gran 

kommunestyre 16.10.08 i sak 124/08. Varmeanlegg skal utføres i.h.t. TEK-10 § 14-8. 

 

2.12. Geoteknikk 

Ved søknad om tillatelse skal det foreligge en geoteknisk vurdering av byggegrunnen innenfor 

planområdet. Vurderingen skal foretas av fagkyndig. Utbygging skal skje i henhold til 

anbefalinger i disse vurderingene. 

 

2.13. Forurenset grunn 

Tiltakshaver skal sørge for at det blir utført nødvendige undersøkelser for å få klarlagt 

omfanget og betydningen av eventuell forurensning i grunnen, jfr. Forskrift om begrensning av 

forurensning. 

 

2.14. Brannsikkerhet 

Det skal legges til rette for at brannvesenet skal kunne utføre effektiv rednings- og 

slokkeinnsats uten unødvendig risiko for skader på personell og utstyr, jfr. Krav til sikkerhet 

ved brann gitt i Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK-10). 

 

2.15. Tekniske anlegg 

Det skal foreligge byggetillatelse for tekniske anlegg (veg, vann, avløp, strøm og evt. gatelys) 

før arbeidene kan igangsettes. Anleggene skal bygges og ha en kvalitet i samsvar med 

gjeldende kommunale standarder ved opparbeidelse. Detaljplanene skal utformes med sikte 

på tilpasning til eksisterende terreng. 
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2.16. Anleggsfasen 

Utbygger er ansvarlig for at det ikke oppstår unødvendige støy og støvplager for omgivelsene, 

og at vann og grunn som berøres av utbyggingen ikke blir forurenset. 

 

Utbygger plikter å gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre at anleggsarbeidet ikke medfører 

uakseptabel helse- og miljørisiko, og at anleggsarbeidet ikke medfører forurensningsspredning 

eller fare for skade på helse og miljø. Byggherreforskriftens krav til SHA skal legges til grunn. 

 

2.17. Kulturminner 

Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner i området, men 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, 

jfr. 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. 

 

3. BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12.5 nr. 1) 

3.1. Fellesbestemmelser for byggeområder for boliger (BF1-4, BK1 og BB1) 
 

3.1.1. Byggegrenser 

Bebyggelsen skal plasseres innenfor de byggegrenser som er vist på plankartet. 

Byggegrense fra Rv.4 Oslolinna er 15 meter. Byggegrense fra kommunal veg Øgardsbakka er 

12,5 meter. Byggegrense fra privat veg Øgardsbakka er 8 meter. 

Dersom åpningen ikke vender mot veg kan det innenfor formål BF1-3 og BK 1 plasseres 

garasje/carport/bod/trafokiosk el. på inntil 50 m² med avstand minst 2 meter fra 

formålsgrensen mot felles avkjørsel. 

Underjordiske anlegg som parkeringskjeller tillates bygd inntil eiendomsgrensa forutsatt at 

hele anlegget plasseres under terreng. 

 

3.1.2. Renovasjon 

Det skal avsettes nødvendig plass til renovasjonsanlegg innenfor byggeområdene. Flere 

byggeområder kan få felles renovasjonsløsning. Dette skal vises i situasjonsplanen som skal 

godkjennes av kommunen som en del av rammetillatelsen. 

 

3.2. Atkomst 

Bebyggelsen skal ha atkomst fra den veg som fremgår med pil på planen. Sideveis 

forskyvning av atkomstpunkt langs tomtegrense mot veg tillates.  

 

3.2.1. Lekeplass 

Innenfor byggeområdet BB1 skal det etableres en lekeplass på minimum 200 m² som skal 

være felles for BB1, BK1 og BF3-4. Arealet avsatt til lekeplass kan inngå som en del av det 

samlede uteoppholdsarealet for BB1. Lekeplassen skal ha en standard som minimum 

inkluderer nødvendig planering og oppsetting av benker, sandkasse i tillegg til minimum et 

lekeapparat. Arealer og lekeapparater skal utformes i samsvar med gjeldende 

sikkerhetsforskrift ved opparbeidelse. 
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3.2.2. Situasjonsplan 

Ved søknad om byggetillatelse skal det legges ved tegninger som viser utnyttelse av hvert 

delområde. Bebyggelsens plassering og tilpasning til terrenget, plassering av garasje og 

boder, parkering og lekeplass skal være vist. 

 

3.2.3. Parkering   

For frittliggende garasjer på BF1-2 og 4 er maksimal mønehøyde 5 meter og maksimal 

gesimshøyde 3 meter over gjennomsnittlig ferdig planert terreng. Garasje/uthus skal ha en 

utforming som er tydelig underordnet bolighuset Gjesteparkering på terreng for BB1, BK1, BF3 

skal løses ved å etablere 2 plasser innen BB1 og 6 

plasser innen GTT. Gjesteplasser på de øvrige områdene løses på egen tomt. 

 

3.3. Boligbebyggelse – frittliggende (BF1-2 og 4) 

 

3.3.1. Type bebyggelse 

I området kan det oppføres eneboliger med tilhørende garasjer og uthus/boder. Det tillates 

oppført enkelt- eller dobbeltgarasje på inntil 50 m² avtrykk. Garasje/uthus skal ha en utforming 

som er tydelig underordnet bolighuset. Det kan tillates at eneboligene har utleiedel på inntil 60 

m² BRA. 

 

3.3.2. Grad av utnytting 

% BYA kan ikke overstige 30 % og inkluderer garasje/carport og biloppstillingsplass på 

terreng. Biloppstillingsplasser skal regnes med i bebygd areal med 18 m² per oppstillingsplass. 

 

3.3.3. Byggehøyder 

Mønehøyden på saltak kan være inntil 9,0 meter og gesimshøyden inntil 6,5 meter over 

gjennomsnittlig ferdig planert terreng. For pulttak er maksimal gesimshøyde 8 meter og for flatt 

tak 7 meter.  

 

3.3.4. Parkering 

Det skal avsettes 2 p-plasser per boenhet, inkl. gjesteparkering. Parkering skal løses på egen 

tomt. 

 

3.3.5. Uteoppholdsareal 

Det skal avsettes minimum 150 m
2
 til privat uteoppholdsareal pr. tomt. 

 

3.4. Boligbebyggelse – frittliggende (BF3) 

 

3.4.1. Type bebyggelse 

I området skal eksisterende bolighus bevares. Dette kan benyttes som ene- eller 

tomannsbolig. 

 

3.4.2. Grad av utnytting 

% BYA kan ikke overstige 30 %.  

 

3.4.3. Byggehøyder 

Mønehøyden på saltak kan være inntil 9,0 m og gesimshøyden inntil 6,5 m over 

gjennomsnittlig ferdig planert terreng. For pulttak er maksimal gesimshøyde 8 m og for flatt tak 

7 meter. 

 

3.4.4. Parkering   
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Det skal avsettes minimum 1 p-plass per boenhet. Parkering skal fortrinnsvis løses i 

parkeringskjeller innen BB1, men kan alternativt løses på egen tomt som bakkeparkering. Det 

tillates ikke garasje på eiendommen. 

Det avsettes 1 gjesteparkeringsplass innen område GTT forbeholdt besøkende til BF3. 

 

3.4.5. Uteoppholdsareal 

Det skal avsettes minimum 25 m
2
 til felles uteoppholdsareal per boenhet. Det skal avsettes 

minimum 10 m
2
 privat uteoppholdsareal per boenhet i form av balkong eller terrasse. 

 

 

3.5. Boligbebyggelse – konsentrert (BK1) 
 

3.5.1. Type bebyggelse 

Innenfor området skal det etableres minimum fire boenheter i rekke/kjede med tilhørende 

parkeringskjeller/etasje. 

 

3.5.2. Grad av utnytting 

% BYA kan ikke overstige 40 %, inkludert parkering. Biloppstillingsplasser skal regnes med i 

bebygd areal med 18 m² per oppstillingsplass. Parkeringskjeller/-etasje inngår ikke i 

arealberegningen. 

 

3.5.3. Byggehøyder 

I området kan det oppføres eneboliger med tilhørende garasjer og uthus/boder. Det tillates 

oppført enkelt- eller dobbeltgarasje på inntil 50 m² avtrykk. Garasje/uthus skal ha en utforming 

som er tydelig underordnet bolighuset. Det kan tillates at eneboligene har utleiedel på inntil 60 

m² BRA. 

 

3.5.4. Parkering   

For konsentrert småhusbebyggelse skal det avsettes minimum 1 p-plass per boenhet. 

Parkering skal løses i parkeringskjeller helt eller delvis bygd inn i terrenget, innen BK1 eller 

BB1. Det avsettes 2 gjesteparkeringsplasser innen område GTT forbeholdt besøkende til BK1. 

 

3.5.5. Uteoppholdsareal 

Det skal avsettes minimum 25 m
2
 til felles uteoppholdsareal per boenhet. Det skal avsettes 

minimum 10 m
2
 privat uteoppholdsareal per boenhet i form av balkong eller terrasse. 

 

3.6.  Boligbebyggelse – blokkbebyggelse (BB1) 
 

3.6.1. Type bebyggelse 

Innenfor området skal det oppføres blokkbebyggelse der parkeringen skal løses i 

parkeringskjeller.  

Både private og felles takterrasser tillates. Det skal benyttes flate tak. 

 

3.6.2. Grad av utnytting 

% BYA kan ikke overstige 50 %. Parkeringskjeller samt annet kjellerareal inngår ikke i 

arealberegningen. 

 

3.6.3. Byggehøyder 

I nordlige del av formålet tillates byggehøyde inntil kote 230. 

I sørlig del av formålet tillates byggehøyde inntil kote 232. 



Forslag til mindre endring av Detaljregulering for Sandødegården, i Gran kommune – Reguleringsbestemmelser 

 
 

  Feste Kapp AS 

 

7 

Maksimale gesims- og kotehøyder er også angitt på plankartet, vist med en stiplet linje. 

Tekniske installasjoner, heis og trappehus tillates oppført inntil 2 meter over maksimale 

mønehøyder, forutsatt at disse er inntrukket minimum 2 meter fra fasadeliv. 

 

3.6.4. Parkering 

Parkering løses i parkeringskjeller helt bygd inn i terrenget. For blokkbebyggelse skal det 

avsettes minimum 1 p-plass per boenhet i parkeringskjeller. 

Det avsettes 2 gjesteparkeringsplasser innen område BB1 og 3 gjesteparkeringsplasser innen 

område GTT forbeholdt besøkende til BB1. 

 

3.6.5. Atkomst 

Boligene skal ha atkomst fra sørsiden (vist med pil på plankartet), via parkeringskjeller. 

 

3.6.6. Uteoppholdsareal 

Det skal avsettes minimum 15 m
2
 felles uteoppholdsareal per boenhet. I dette arealet inngår 

lekeplass. Det skal avsettes minimum 10 m
2
 privat uteoppholdsareal per boenhet i form av 

balkong. 

 

3.7. Boligbebyggelse – frittliggende (BB2) 

 

3.7.1. Type bebyggelse 

Innenfor området kan det oppføres lavblokk eller konsentrert småhusbebyggelse. 

Parkeringen for beboerne skal løses i parkeringskjeller. Gjesteparkering skal løses på bakkeplan, på 

gjenværende BF4 og BB2. 

Både private og felles takterrasser tillates. Det skal benyttes flate tak. 

 

3.7.2. Grad av utnytting 

%-BYA kan ikke overstige 45 %. Parkeringskjeller samt annet kjellerareal inngår ikke i 

arealberegningen. 

Beregningen av utnyttelsesgraden inkluderer garasje/carport og biloppstillingsplass på terreng. 

Biloppstillingsplasser på bakkeplan skal regnes med i bebygd areal med 18 m² per oppstillingsplass. 

 

3.7.3. Byggehøyder 

Innenfor formålet tillates byggehøyde inntil kote 229,00. 

Tekniske installasjoner, heis og trappehus tillates oppført inntil 3 meter over maksimale 

mønehøyder, forutsatt at disse er inntrukket minimum 1 meter fra fasadeliv. 

 

3.7.4. Parkering  

Parkering løses i parkeringskjeller bygd inn i terrenget. Det skal avsettes minimum 1 p-plass per 

boenhet i parkeringskjeller. 

Det avsettes 2 gjesteparkeringsplasser for BB2 innen område BF4. 

 

3.7.5. Atkomst 

Boligene skal ha atkomst fra KV2. 

 

3.7.6. Uteoppholdsareal 

Det skal avsettes minimum 15 m
2
 felles uteoppholdsareal per boenhet. 

Det skal avsettes minimum 10 m
2
 privat uteoppholdsareal per boenhet i form av terrasser/balkong. 
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4. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12.5 nr. 

2) 

4.1. Kjøreveg (KV1-2) 
KV1 med tilhørende anlegg er privat og skal anlegges som vist på plankartet og være felles 

atkomstveg for BF3 og BK1. Kjørebanebredden skal være minimum 3 meter. KV1 skal være 

ferdigstilt før det gis brukstillatelse for boliger innenfor BK1. 

 

KV2 med tilhørende anlegg er privat og skal anlegges som vist på plankartet og være felles 

atkomstveg for BB1 og BF4. KV2 skal være ferdigstilt før det gis brukstillatelse for boliger 

innenfor BB1. 

 

4.2. Gatetun (GTT) 

GTT skal benyttes til kjøreveg, nødvendig snuareal og en parkeringsplass med plass til inntil 6 

gjesteparkeringsplasser på terreng. 

 

4.3. Annen veggrunn, tekniske anlegg (VT1-2) 
VT1: skal benyttes til fremtidig gang- og sykkelveg, samt nødvendig sideareal og annen 

terrengtilpasning langs vegen. Innen VT1 kan det anlegges påkoblinger til eksisterende gang- 

og sykkelveg, som skal sikre gode forbindelser til miljøgata og sentrum.  

 
VT2: skal sikre nødvendig areal for å skille kjørevegen fra parkeringsarealet mot Granvang. 

Det skal enten benyttes kantstein og/eller vegetasjonsrabatt. 

 

  

5. HENSYNSSONER 

5.1. Sikringssoner 

a) Hensynssone a1, Frisikt (H140) 

Frisikt skal tilrettelegges som vist i plankart. I frisiktområdene skal det ikke være sikthindrende 

vegetasjon, gjerder, murer eller andre innretninger med høyde over 50 cm over tilstøtende 

vegers kjørebaneplan. 

 

b) Støysone- rød sone (H210) 

Innen rød sone tillates ikke arealbruk med støyfølsomt bruksformål. 

 

c) Støysone- gul sone (H220) 

Ved byggesøknad skal det tas hensyn til og dokumenteres at de nye boligene med tilhørende 

uteområder tilfredsstiller anbefalte støygrenser i rundskriv T-1442, eller senere vedtatte 

forskrifter, retningslinjer eller vedtekter som erstatter gjeldende skriv. Tiltak iverksettes for å 

sikre bebyggelse og uteområder mot støy iht. forskrift. 

 

5.2. C) Hensynssone, bevaring av kulturmiljø (H570_1-2) 

Bygninger som på grunn av historisk og kulturell verdi skal bevares. 

 

Eksisterende bygninger innenfor spesialområdet tillates ikke revet. Verneverdige bygninger er 

regulert med eksisterende gesimshøyde, takform og mønehøyde. 

 

Innenfor området kan eksisterende bygninger utbedres, rehabiliteres og ombygges under 

forutsetning av at målestokk, takform og eksteriør slik som kledning og takmateriale, 
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vindusinndeling, dør- og vindusutforming og -omramming, materialbruk og fargesetting 

bevares eller tilbakeføres. 

 

Alle tiltak på bygningers eksteriør er søknadspliktige, men kommunen kan gjøre unntak for 

kurante, mindre tiltak. Før byggesøknaden kan godkjennes, skal det foreligge uttalelse fra 

antikvarisk myndighet (Oppland fylkeskommune, Kulturvern). 

 

I forbindelse med tiltak på bygninger kan kommunen kreve at det skal benyttes arkitektfaglig 

kompetanse i tiltaksklasse 3 til prosjektering av tiltaket. 

 

Ved utbedring/rehabilitering/tilbakeføring av eksteriør på eksisterende bebyggelse skal det 

dokumenteres (eksempelvis med foto, bygningstegninger eller lignende) at tiltakene er i 

samsvar med opprinnelig utforming og materialbruk. 

 

6. BESTEMMELSESOMRÅDER 

6.1. Midlertidig rigg- og anleggsområde (#1) 

Område markert med skravur riggområde/anleggsbelte kan benyttes som 

riggområde/anleggsbelte i anleggsperioden for bygging av miljøgate før utbygging av BB1. 

 

For områder regulert til riggområde/anleggsbelte i anleggsperioden gjelder følgende: 

 Matjord som berøres skal tas av, lagres tilfredsstillende og tilbakeføres til arealet etter 

anleggets avslutning. 

 Områdene skal settes i stand senest ett år etter anleggets avslutning. 
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1 BAKGRUNN 
 
Hensikten med planarbeidet er å endre formål og utnyttelsesgrad for deler av 
reguleringsformålet BF 4 i gjeldende reguleringsplan for Sandødegården, vedtatt 25.09.2014. 
Den delen av dagens BF 4 som er tiltenkt fortettingsprosjektet foreslås regulert til formålet 
blokkbebyggelse med bestemmelser for lavblokk. 
 
Da planen for Sandødegården ble vedtatt i 2014 var det ingen konkrete planer for videre 
utvikling av BF 4. Området fikk derfor formål og bestemmelser som i stor grad kun stadfestet 
eksisterende situasjon knyttet til tomta til «Arresten». 
I tida som er gått etter planvedtak, har det blitt ønskelig å se på om det er mulig med en 
fortetting på eiendommen. Det foreligger nå planer om et tre etasjes leilighetsbygg, med rom 
for inntil 5 leiligheter. Den første etasjen er tiltenkt en` boenhet, felles parkeringskjeller og 
sportsboder. Dette planmaterialet er skreddersydd denne situasjonen og det er ikke 
forslagsstillers intensjon om å legge til rette for økt utnytting ut over dette. 
 
Planområdet og behov for endring omfatter kun eiendommen med gnr/bnr 263/121. 
 
Det har tidligere i saken vært kommunikasjon mellom forslagsstiller og Gran kommune. 
Initiativet om fortetting ble første gang fremmet som søknad om dispensasjon, datert 
10.06.2016, med tilhørende varsling til naboer. Ingen naboer fremmet gjennom varslinger 
tilbakemeldinger. 
 
Forslagsstiller mottok svar fra Gran kommune, (vedlegg 06, datert 27.07.2016) om at Gran 
kommune avviste dispensasjonssøknaden med bakgrunn i at saken på daværende tidspunkt 
ikke kunne behandles som mindre endring, dette fordi eventuelle innvendinger fra berørte 
eller myndigheter ikke var avklart. Som det fremkommer av vedlegg 06 anbefaler Gran 
kommune forslagsstiller å kunngjøre et oppstartsvarsel med en god beskrivelse av tiltaket, 
og hva som avviker fra gjeldende reguleringsplan. 
 
Dette dokumentet er derfor en komprimert planbeskrivelse som kun omhandler endringene 
planforslaget vil ha i forhold til opprinnelig reguleringsplan. 
Materialet inneholder et forslag til nytt plankart, nye reguleringsbestemmelser og denne 
beskrivelsen av endringen. 
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3 RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET – EKSISTERENDE 
REGULERING 

 

3.1 Reguleringsplan for Sandødegården, vedtatt 25.09.2014 
 

Utsnittet er hentet fra den gjeldende reguleringsplanen for området, vedtatt 25.09.2014. 
Området er avmerket BF 4 og er reguler til frittliggende småhusbebyggelse. 
Selve Arresten er regulert til bevaring med hensynssone, «bevaring av kulturmiljø 
(H570_2)». 
  



 
 
Planbeskrivelse – Sandødegården, mindre endring 
 

Feste Kapp AS  side 3 
  

 
Gjeldene bestemmelser til området som berøres er: 
 
 

3.4 Boligbebyggelse – frittliggende (BF1-2 og 4) 
 

3.3.1Type bebyggelse 

I området kan det oppføres eneboliger med tilhørende garasjer og uthus/boder. Det 

tillates oppført enkelt- eller dobbeltgarasje på inntil 50 m² avtrykk. Det kan tillates at 

eneboligene har utleiedel på inntil 60 m² BRA. 

 
3.1.2 Grad av utnytting 
BYA kan ikke overstige 30 % og inkluderer garasje/carport og biloppstillingsplass på 

terreng. Biloppstillingsplasser skal regnes med i bebygd areal med 18 m² per 

oppstillingsplass. 

 

3.1.3 Byggehøyder 
Mønehøyden på saltak kan være inntil 9,0 meter og gesimshøyden inntil 6,5 meter 

over gjennomsnittlig ferdig planert terreng. For pulttak er maksimal gesimshøyde 8 

meter og for flatt tak 7 meter.  

 

3.1.4 Parkering  
Det skal avsettes 2 p-plasser per boenhet, inkl gjesteparkering. Parkering skal løses 

på egen tomt. 

 

3.1.5 Uteoppholdsareal 
Det skal avsettes minimum 150 m2 til privat uteoppholdsareal pr. tomt. 

 

 
I tillegg berøres fellesbestemmelse 3.2.1 Lekeplass: 
 
Innenfor byggeområdet BB1 skal det etableres en lekeplass på minimum 200 m² som skal 

være felles for BB1, BK1 og BF3-4. Arealet avsatt til lekeplass kan inngå som en del av det 

samlede uteoppholdsarealet for BB1. Lekeplassen skal ha en standard som minimum 

inkluderer nødvendig planering og oppsetting av benker, sandkasse i tillegg til minimum et 

lekeapparat. Arealer og lekeapparater skal utformes i samsvar med gjeldende 

sikkerhetsforskrift ved opparbeidelse. 

 
Det vises ellers til gjeldende planmateriale. 
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4 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD 
Planområdet ligger vest for Gran helsesenter og rett nord for Granvang. På bilder under 
fremkommer skråningen foran Arresten i bakgrunnen som utgjør deler av BF4. Tomta ligger 
ut mot adkomstvegen til Gran helsesenter, og vil ligge ved siden av den nye blokka ved 
Sandødegården som er under oppføring. 
 

Granvang/Sandødegården 

 
 
Se planbeskrivelsen fir gjeldene reguleringsplan for Sandødegården for nærmere 
beskrivelse. 
 

5 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 
Forslag til endring av reguleringsplanen innebærer å endre deler av BF4 til blokkbebyggelse 
(BB2). Bestemmelsene til BB2 tar utgangspunkt i bestemmelsene for BB1 som også er 
blokkbebyggelse, men tilpasset størrelsen på prosjektet i forhold til parkeringsnorm, krav til 
uteoppholdsareal osv. Endringen innebærer også tilrettelegging for en avkjørsel til fra KV2 i 
tillegg til det som gjeldende plan innebærer. Det nye bygge-formålet for leilighetsbygget 
(BB2) foreslås med en max % BYA= 45 %. For gjenværende del av BF4 økes max % BYA til 
40 %. På BF4 ligger felles gjesteplasser dor både BF4 og BB2. Tomten reduseres og 
dermed økes % BYA.  
Før utbyggingen i området var Sandødegården på mange måter et nedlagt forfallent tun, 
men unntak av Arresten. Et område i Gran sentrum med et ubenyttet utbyggingspotensiale. 
Etter at Gran helsenter ble utvidet og boligblokka på Sandødegården er oppført 
(innflytningsklar desember 2016) har området endret karakter kraftig. Området bærer nå 
preg av å være en vitalisert del av sentrum. Det er også planer om flere byggetrinn på 
Sandødegården innenfor planområdet, noe som vil forsterke dette bildet. Forslaget til mindre 
endring er hovedsakelig et fortettingsprosjekt på lik linje med de andre prosjektene innenfor 
planområdet. Forslaget innebærer ingen andre endringer av den gjeldende 
reguleringsplanen. 
 

6 KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 
Det er gjort vurderinger av følgende forhold, jf: brev fra Gran kommune, datert 27.07.2016: 
 
Trafikk 
Planområdet vil betjenes trafikalt via veg omtalt som KV2 i eksisterende reguleringsplan for 
Sandødegården. Denne vegen strekker seg fra Hovsvegen og rundt Granvang, før vegen 
ender på Gran Helsesenter. KV2 er i tillegg adkomstveg for boliger i Sandødegården der 
innkjøring til P-kjeller skjer direkte fra denne vegen. 
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Nye boenheter ved Arresten vil derfor få direkte inn og utkjøring fra denne blindvegen, hvor 
trafikkbildet er blandet. Vegen brukes både av personbiler til boliger og brukere/pasienter av 
helsesenteret. I tillegg er det noe ambulansetrafikk til og fra Gran helsesenter. 
 

 
 
 

Bruken av vegen er allerede i dag sammensatt. Legges det til grunn at det vil bli bygget inntil 
5 nye boenheter ved «Arresten» er det påregnelig at trafikkmengden vil øke med 5*3,5 turer 
pr boenheter, noe som gir en økning på 17-18 bilturer pr. dag. Siktforholdene fra en evt ny 
avkjørsel ut på V2 er gode og hastigheten er svært lav. KV2 har en stigning forbi det 
planlagte bygget, men ikke større enn at det fint lar seg gjøre å anlegge en oversiktlig 
avkjørsel langs vegen. 
Det er også anlagt en trapp fra den nye blokka på Sandødegården (denne kan ses bak mur-
vangen på bildet over). Denne trappen vil bli brukt som snarveg for noen av beboerne i 
blokken og evt. besøkende. Det foreligger også en avtale som gir beboere på eiendommen 
263/121 tilgang til denne trappa. Denne trappa ender i KV2. I dette området bør det skiltes 
slik at gående og kjørende blir informert om situasjonen og den noe sammensatte 
trafikksituasjonen. 
Selv om området er såpass sammensatt fra før mener vi at området tåler en trafikkøkning 
knyttet til 5 boenheter. Men dette forutsetter tilstrekkelig skilting som avbøtende tiltak. 
 
I reguleringsplanen for Gran helsesenter er vegen på østsiden av Granvang regulert til 
gangveg. Planutvalget bestemte seg for å endre denne fra kjøreveg til gangveg. Det 
medfører at all bil-trafikk til og fra helsesenteret og hovedinngangen til Granvang skal skje 
via KV2 i Sandødegård-planen. Etter at området er blitt bygd ut og man ser konturene av 
kjøremønsteret mener vi Gran kommune bør vurdere detaljene rundt gangvegen på nytt.  
Vi mener det hadde vært bedre, uansett utbygging ved Arresten eller ikke, at deler av 
gangvegen ble beholdt som kjøreveg og at det i tillegg ble anlagt et fortau på den ene siden. 
Dette vil sikre de myke trafikantene trygg adkomst til hovedinngangen samtidig som man fikk 
fordelt trafikken rundt Granvang/Gran helsesenter på to veger. For besøkende til Gran 
helsesenter er det mest naturlig å kjøre rett opp dagens veg (regulert til gangveg i Gran 
helsenter-planen). Dagens veg som er regulert til gangveg er i praksis ca. 5 meter bred. Ved 
å anlagt et fortau på 2,5 meter i tillegg til å begrense kjørevegen til 4,5 meter bred og ville 
området fått en totalt sett mye bedre trafikkavvikling og de myke trafikantene fikk en trygg 
forbindelse mellom det nedre og øvre nivået rundt Granvang. Dette momentet er ikke en del 

Figur 1 viser området mellom Sandødegården og Arresten, der 
leilighetsbygget er tenkt plassert 
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av dette forslaget til reguleringsendring av Sandødegård-planen, men et generelt innspill til 
kommunen knyttet til helheten i området. 
 
Støy 
Det er utarbeidet en støyrapport der ny bebyggelse fremkommer. Rapporten er vedlagt i sin 
helhet, men her gjengis konklusjonene. 
Det pekes overordnet på at planområdet er til dels støyutsatt som følge av nærhet til det 
overordnede vegnettet. Trafikk på Oslolinna medfører at deler av området ligger i gul 
støysone. Fasade mot sør vil være noe støyutsatt og ligger med dagens trafikkbelastning på 
vegen i gul støysone. Beregningene viser videre at planlagte uteoppholdsarealer mot nord, 
på baksiden av nybygget, vil ligge utenfor gul støysone. 
Det gjennomføres store endringer på vegnettet i Gran. Gjennomgangstrafikken blir ledet 
utenfor sentrum via ny fire-felts veg i tunell, samt at Oslolinna er planlagt bygget om til 
miljøgate. Dette medfører både vesentlig færre kjøretøy enn i dag, samt lavere fart.  
Utarbeidet støyrapport viser også støynivåene i denne framtidssituasjonen. Etter at miljøgata 
er etablert vil fasadestøyen møt sør være helt i nedre grense på gul støysone. Støyrapporten 
viser at støyforholdene er tilfredsstillende for dette boligprosjektet. 
 

Kartet viser framskrevet situasjon ved 4 meters beregningshøyde. 
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Kartet viser framskrevet situasjon ved 1,5 meters beregningshøyde. 

 
Utearealer 
I kraft av den vedtatte reguleringsplanen skal det etableres en lekeplass på BB1 som også 
skal kunne benyttes av beboere på BF4. For dette leilighetsbygget er det planlagt private 
ballkonger mot sør og felles uteoppholdsareal på nordsiden av bygget. Dette området vil 
ligge skjermet fra støyen fra Oslolinna, og soleksponert fra sørvest og fungere fint som et 
fellesareal i tillegg til tilgang på lekeplassen på BB1. Private utearealer dekkes i form av 
terrasser mot sør. 
 
Parkering 
I skisseprosjektet som er utgangspunkt for reguleringsendringen er det foreløpig planlagt 7 
plasser i p-kjeller i det nye bygget og 6 på bakkeplan rundt Arresten. Det finnes 8 p-plasser 
tilknyttet de to boenhetene i Arresten i dag. 
Gjesteplasser for nybygget og Arresten løses ved sambruk av de plassene som er på 
bakkeplan. 
For leilighetsbebyggelsen på Sandødegården stiller reguleringsbestemmelsene krav til 1 
plass/boenhet, pluss noen gjesteplasser på et eget formål (GTT). Det foreslås å videreføre 
kravet til p-plasser for frittliggende boliger på 2/boenhet og 1/boenhet i leilighet fra gjeldende 
plan. Den planlagte utbyggingen vil innebære et parkeringsbehov som er helt i tråd med 
kravet til p-plasser som ligger i gjeldende bestemmelser. 
 
Adkomst 
Adkomsten er planlagt løst fra KV2. KV2 er vegen på sørsiden av Granvang og opp til Gran 
helsesenter. Denne har i løpet av høsten 2016 blitt lagt om og oppgradert ifbm. bygginga av 
Sandødegården og p-kjelleren til blokka som har direkte adkomst fra KV2. KV2 har etter 
ombygging en stigning på 7,6-8 % forbi BF4. Dette er tilstrekkelig for å kunne anlegge en 
direkte avkjørsel inn i p-kjeller her også. 
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Overvannshåndtering 
I gjeldene reguleringsplan for Sandødegården er det fastsatt gjennom 
rekkefølgebestemmelse 2.1c) fastsatt at det blant annet skal foreligge teknisk plan for 
overvannshåndtering før utbyggingen kan påbegynnes. Denne bestemmelsen vil bli foreslått 
videreført også som en forutsetning ved utbygging på «Arresten». Dette innebærer også at 
overvann skal forsøkes løst ved lokal infiltrasjon. Nord for fremtidig blokk ved «Arresten» er 
det gode muligheter for å drenere takvannet. 
Overvann ved innkjøringen mot sør vil måtte håndteres med renner, lokale sluk eller 
tilsvarende løsning. Den tekniske løsningen vil måtte løses endelig gjennom den tekniske 
planen og detaljprosjektering av bygget. Det primære i denne fasen er at 
rekkefølgebestemmelsene sikrer at dette skal gjøres. 
 
Forholdet til Arresten 
Det er kun bygget som er regulert til bevaring i gjeldende reguleringsplan. Det finnes ingen 
hensynssoner på det planlagte arealet for leilighetsbygget. Men det er viktig at det nye 
prosjektet tar utgangspunkt i tomtas terreng og det faktum at det ligger mellom en helt ny 
boligblokk og en bygning avsatt til bevaring. Dette er en utfordring som arkitekt Hans G. 
Heiberg har beskrevet i eget notat, vedlagt som vedlegg 03. For mer beskrivelse av dette 
forholdet vises det til dette vedlegget. 
Konklusjonen fra dette notatet er gjengitt i sin helhet under; 
 
«Vi har tilstrebet å motvirke den vanlige situasjon hvor nye og gamle bygninger slenges 
sammen, og er ofte svært lite tilpasset de eksisterende omgivelser. Formidling er et stikkord i 
all byplanlegging, nytt mot gammelt og stilart mot design. Tanken bak det nye prosjektet på 
eiendommen nr. 4B er og har vært å lage noe som er pent å så, noe som mykner 
overgangen mellom nabo i vest og nabo i øst, og ikke minst Arresten selv som blir liggende 
som et skjermet klenodium uten tilknytning til noen av de omkringliggende hus». 
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1. Innledning  

Feste NordØst as har foretatt beregninger av vegtrafikkstøy i forbindelse med utarbeidelse av 
reguleringsplan for eiendommen 263/12, Hovsvegen 4B på Gran i Gran kommune.  
Området ligger øst for Riksveg 4 og nord for fylkesveg 50, Hovsvegen i Gran sentrum. 
   
Rapport og støyberegninger er utført av 

2. Sammendrag 

Beregningene viser at deler av eiendommen og fasaden mot sør, ligger i nedre del av gul-støysone.  

Det vil være mulig å etablere uteoppholdsområder med tilfredsstillende støyforhold. 

Rød støysone er utenfor aktuell eiendom. Planlagt bebyggelse inngår i beregningene og det er beregnet støy 

ved fasader. Det er foretatt støyberegninger i 1.5 og 4, 7 og 10 meters høyde. Det er i beregningen ikke 

forutsatt støydempende tiltak i form av støyvoller/-gjerder.  

 

Beregningene er foretatt med grunnlag i trafikkstøy fra riksveg 4 og fylkesveg 50. De øvrige vegene i 

området har så lav ÅDT at de ikke gir signifikant bidrag i støybelastningen. Grunnlaget for beregningene er 

ÅDT (årsdøgntrafikk) hentet fra Nasjonal vegdatabank, fremskrevet til år 2026 for fylkesveg 50. For riksveg 

4 er det benyttet prognose for trafikk etter at miljøgata er etablert. Det er også beregnet støy ved 

framskrevne trafikktall for dagens trafikksituasjon for begge vegene, disse beregningene gir noe høyere 

støyverdier. 
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3. Retningslinjer  

Det er støyretningslinjen T-1442/2012,” behandling av støy i arealplanlegging” som benyttes for å vurdere 

resultatene fra støyberegningene.  I retningslinjene er støynivåer inndelt i to støysoner 

 Rød sone: Angir områder som ikke er egnet til støyfølsomme formål og etablering av ny støyfølsom 

bebyggelse skal unngås. 

 Gul sone: Vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan etableres dersom avbøtende tiltak gir 

tilfredsstillende støyforhold. 

Retningslinjene T-1442/2012 gir følgende kriterier for soneinndeling. 

 

 

 

Lden er det ekvivalente støynivået for dag-kveld-natt med 10 dB og 5 dB tillegg på henholdsvis natt og 

kveld. L5AF er det statistiske maksimale støynivået som overskrides av 5 % av hendelsene. Dersom 

prosjektet kan betraktes som miljø- og sikkerhetstiltak, sier T-1442/2012 at utbygging som ikke endrer 

støysituasjonen skal som hovedregel kunne gjennomføres uten utbedring av støyforholdene. Det er 

gjeldende praksis at støyfølsomme bygninger i området kun har krav til tiltaksvurdering dersom: 

 De blir liggende i rød støysone etter utbygging. 

 De blir liggende i gul støysone etter utbygging og får en økning av støynivå på mer enn 3 dB. 

For støyfølsomme bygninger i rød støysone bør innendørs støynivå tilfredsstille kravene i Teknisk 

forskrift/NS 8175 Klasse C. I tillegg skal støyfølsomme bygninger, som er tiltaksvurderte ha tilgang til et 

egnet uteareal med et støynivå lavere enn grenseverdien for gul sone, (Lden 55 dBA fra vegtrafikk og Lden 58 dBA 
fra jernbane trafikk). Som egnet uteareal for skoler og barnehager anses som hovedregel hele arealet som 

brukes til aktivitet. Det stilles ingen krav til utendørs støynivå for hus til religiøst bruk eller 

hotell/overnatting.  

 

4. Beregningsforutsetninger 

4.1. Omgivelser 

Planområdet omfatter eiendommen 263/12, Hovsvegen 4B på Gran i Gran kommune.  

Området ligger øst for Riksveg 4 og ca. 60 meter nord for fylkesveg 50, Hovsvegen. 

4.2. Kartgrunnlag og metode  

Det er benyttet eksisterende 3D-kartgrunnlag for området. Programmet som er benyttet er NoMeS versjon 

4.5.4, som simulerer støy etter nordisk metode for støyberegning.  

Lydeffektnivåer er hentet fra lydbibliotek utarbeidet av Kilde Akustikk as.  

Beregningene er utført, med grunnlag i en digital terrengmodell for området, med eksisterende veg-

geometri og bebyggelse, samt oppgitt og framskrevet årsdøgntrafikk for de aktuelle vegene. Beregningene 

tar i tillegg hensyn til fartsgrenser, vegbredde og stigningsforhold på vegene.  

 Det er ikke foreslått særskilt støyskjerming i modellen.  

 Planlagt bebyggelse inngår i beregningen. 

 Eksisterende vegetasjon inngår ikke i beregningen. 

 Det er ikke lagt inn fasadekorreksjon eller effekten av multirefleksjon på bebyggelsen.  

 Marktype er definert som myk. 

 Beregningshøyden for endelige støysoner er 4 meter. 

Støykilde 
Gul sone Rød sone 

Utendørs 
støynivå 

Utendørs støynivå i 
nattperioden, kl. 23-07 

Utendørs 
støynivå 

Utendørs støynivå i 
nattperioden, kl. 23 - 07 

Veg Lden 55 dB L5AF 70 dB Lden 65 dB L5AF 85 dB 
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4.3. Inngangsverdier for støykilder - vegtrafikktall 

Tabellen nedenfor viser inngangsverdiene for vegtrafikk i støyberegningen. 

Oppgitt årsdøgntrafikk (ÅDT 2015) og fartsgrenser er hentet fra Nasjonal vegdatabank.  

Prognose for framskriving er hentet fra grunnlaget til Nasjonal transportplan, tall for Oppland. 

 Framskriving av årsdøgntrafikk fra Nasjonal vegdatabank 

Grunnprognoser for Nasjonal transportplan, tall for Oppland Andel store kjøretøy 

Veg parsell 
ÅDT- 
2015 

Årlig 
vekst 

ÅDT- 
2020 

Årlig 
vekst 

ÅDT- 
2026 

%- 2015 
Årlig 
vekst 

%- 2020 
Årlig 
vekst 

%- 
2026 

RV4 HP3 m7623 - 7835 nord 10841 0.8 % 11282 0.8 % 11834 9.0 % 0.7 % 9.0 % 1.3 % 8.8 % 

RV4 HP3 m7536 - 7623 sør 11658 0.8 % 12132 0.8 % 12726 9.0 % 0.7 % 9.0 % 1.3 % 8.8 % 

FV50 HP1 m0 - 236 3058 0.8 % 3182 0.8 % 3338 10.0 % 0.7 % 10.0 % 1.3 % 9.8 % 

 

Beregning i forbindelse med kommuneplan for ny rv. 4 i Lunner kommune (2011),  

hentet fra støyrapport «Miljøgate Gran» utarbeidet av Statens vegvesen, 2012 

 Dagens vegnett Fremtidig vegnett 

Strekning År 2012 År 2030 Miljøgata år 2030 Ny rv.4 år 2030 

Gran sentrum 12640 16150 5430 12080 

 

Støykilder, årsdøgntrafikk 2026, prognose 2030 

Kildegruppe Kjøretøy Kjøre fart %-andel  Lydeffektnivå pr. (dBA) Døgnfordeling kjøretøy 

Veg, hoved parsell meter fra til ÅDT Km/t Store kjøretøy Meter veg Kjøre tøy L5AF Dag Kveld Natt 

Rv 4, Miljøgate prognose 5430 40 9 % 81.3 112.7 4073 815 543 

RV4 HP3 m7623 – 7835 nord 11834 40 9 % 84.7 112.7 8876 1775 1183 

RV4 HP3 m7536 - 7623 sør 12726 40 9 % 84.8 112.7 9099 1820 1213 

FV50 HP1 m0 - 236 3338 50 10 % 80.8 112.7 2504 501 334 

 

4.4. Om støydempende tiltak  

Aktuelle støydempende tiltak kan være støyskjermer, 

jordvoller og bevisst plassering av garasjebygg og annen ikke 

støyfølsom bebyggelse. Reduksjon av fart vil også bidra til å 

redusert støybelastningen.  

For å oppnå støyreduserende effekt må siktlinjen mellom 

støykilde og mottaker brytes av støyskjermen, se figurene. 

Det støynivået som høres på mottakers side består dels av støy som passerer over skjermen og dels av støy 

som går gjennom den. En støyskjerm demper normalt 5-12 dB, avhengig av høyde, konstruksjon og avstand 

mellom støykilde, skjerm og mottaker. 

I beregningen skilles ikke mellom støyskjermer av ulike materialer, da effekten er tilnærmet lik. 

Støyskjermens lyddempende effekt er avhengig av skjermens effektive høyde (He). He er den delen av 

skjermen som rager over en rett linje mellom støykilde og mottaker. For å få best mulig effekt av en 

støyskjerm bør den som hovedregel plasseres så nært støykilden som mulig. I noen situasjoner kan dette gi 

liten effekt og en annen plassering må vurderes. 

Dersom mottakspunktet ligger høyere eller lavere i terrenget vil 

den effektive høyden forandre seg. En gang- og sykkelveg på 

innsiden av støyskjermen – i samme plan, vil få god effekt ved en 

skjermhøyde på 2-3 m. Boliger eller uteområder beliggende i en 

skråning på et høyere punkt enn vegen, vil få langt mindre effekt 

av slik skjerming. Her er det bedre å plassere skjermen nær 

mottaker.  

Det er mange hensyn som påvirker valg av skjermtype, materialbruk, teknisk utforming og plassering. 

Byggdetaljblad 517.522 (SINTEF Byggforsk 1997) gir en oversikt hva som bør legges til grunn. 
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4.5. Foreslåtte støytiltak for området  

For området er det ikke foreslått støydempende tiltak i form av støygjerder/-voller. Det er ikke realistisk 

å bygge støygjerder med god effekt for det aktuelle området.  

Generelt sett vil dagens krav til vinduer, isolasjon og utførelsen av nye boligbygg være tilstrekkelig til å 

senke innendørstøy til under grenseverdiene for innendørsstøy i gul støysone.  

 

5. Beregningsresultat 

Det er utført beregning for planområdet med vegtrafikk (ÅDT) prognose for 2026 og prognose for 

miljøgate (2030), resultatet er vist på kart med støysoner. Det er foretatt beregninger i ulike høyder for å 

vise støysituasjon på uteoppholdsområder og utenfor planlagt bebyggelse i de aktuelle etasje høydene. 

Beregningshøyden for uteoppholdsområder er 1.5 meter og ellers er beregningshøydene 4, 7 og 10 meter 

benyttet. For støysonene er det benyttet 4 meters beregningshøyde. Resultatet for disse beregningene er 

vist på kart og i tabellform. Det er resultatet fra beregningene med miljøgate som er lagt til grunn for 

endelige støysoner. 

Plasseringen av beregningspunktene er gjort for å gi representativt bilde av støybelastningen for aktuelle 

bygge- og uteoppholdsområder. 

5.1.  Resultater for beregningspunkt 

Beregnings 
punkt 

Vegtrafikk støy (dBA), 
 ÅDT 2026 for Fv 50 og prognose 2030 for miljøgate ( ÅDT-2026, dagens trafikksituasjon i parentes) 
1.5 m over terreng 

Uteopphold 
4 m over terreng 
Støysoner/1.etg 

7 m over terreng 
2.etg 

10 m over terreng 
3.etg 

m1 56.5 (59.7) 56.9 (60.0) 57.1 (60.1) 57.1 (60.1) 

m2 54.3 (57.7) 56.0 (59.4) 56.0 (59.3) 56.1 (59.4) 

m3 37.0 (39.2) 41.1 (43.7) 53.8 (57.0) 54.9 (58.0) 

m4 38.1 (40.7) 45.0 (47.5) 54.6 (57.5) 55.0 (57.8) 

m5 55.0 (58.2) 55.4 (58.4) 55.6 (58.5) 55.8 (58.6) 

5.2. Oppsummering av beregningsresultater 

En betydelig del av området nærmest fylkesvegen ligger i gul sone. Fasade på planlagt bolig mot vegen, 

ligger i nedre grense for gul støysone. Ingen deler av tomta ligger i rød sone. Det vil være mulig å etablere 

uteoppholdsområder med tilfredsstillende støyforhold. 

6. Lydstyrke 

Lydstyrke måles som lydtrykknivå målt i dB (desiBel).  

På grunn av det enormt store variasjonsområdet mellom høyeste og laveste 

hørbare lydtrykk, er det ikke praktisk å bruke en lineær skala for lydstyrke.  

I stedet brukes en logaritmisk skala, dB skalaen. Eksempler på hvilke lydnivåer 

denne skalaen gir:  

- En vanlig samtale vil gi et lydnivå på ca. 60 dB.  

- Stor gatetrafikk gir et lydnivå rundt 80 dB. 

- Vår smertegrense for støy er ved ca. 125 dB. 

 

Når det gjelder endringer av lydstyrke, er en endring på 1 dB knapt merkbar, en 

endring på 2-3 dB er merkbar, 4-5 dB oppfattes som tydelig endring og en endring 

på 6-7 dB er vesentlig.  

 

En forandring på 8-10 dB vil oppfattes som en halvering eller fordobling av 

lydstyrken.  
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7. Støykart 

Det er utarbeidet støysonekart for området. 

7.1. Kartvedlegg 

 Støysonekart for planområdet som viser støy fra vegtrafikk med framskrevet ÅDT, dagens 

trafikksituasjon. Beregningshøyde 4 meter. 

 Støysonekart – uteopphold for planområdet som viser støy fra vegtrafikk med framskrevet 

ÅDT. Beregningshøyde 1.5 meter, dagens trafikksituasjon. 

 Støysonekart for planområdet som viser støy fra vegtrafikk med framskrevet ÅDT og 

etablert miljøgate. Beregningshøyde 4 meter.  

 Støysonekart – uteopphold for planområdet som viser støy fra vegtrafikk med framskrevet 

ÅDT og etablert miljøgate. Beregningshøyde 1.5 meter, dagens trafikksituasjon. 
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Vedr.: G.nr. 263  b.nr. 121, Hovsvegen 4B. Gran kommune 
 
UTFYLLENDE INFORMASJON OM TEKNIKK, ESTETIKK OG FORHOLD TIL OMGIVELSENE 
 
 
Vi viser til tidligere avholdt forhåndskonferanse i 2015 i Gran kommune, vår søknad om tillatelse fra 
juni 2016, og vil gjerne få knytte ytterligere kommentarer til de allerede gitte opplysninger. Dette efter 
påtrykk fra prosjektkontakt Hans Olav Egge fra konsulentfirmaet Feste as. Tiltakshaver og 
undertegnede har diskutert om dette vil være fornuftig, i og med at et prosjekt kan forandre seg noe 
underveis  -  og man kan risikere å forplikte seg for langt slik at prosjektet låses i utførelse og naturlig 
utvikling i videre prosjektering og detaljering. 
Konklusjonen er at vi her vil gi noen kompletterende opplysninger om tankene som ligger bak de 
aktuelle endringene av prosjektet. 
 
 
1. LOGISK OPPBYGNING 
 
or å unngå at leilighetene i det planlagte bygg skal bli liggende i delvis skygge fra det nye bygget mot 
riksveien ble bygget løftet noe i forhold til de tegningene som var vist på forhåndskonferansen i 2015. 
Dette medførte at etagecôtene også ble overensstemmende med nabobygget. Dette ga noen 
praktiske fordeler, bl. a. at trappen til nabobygget kan være en felles sidetrapp med avsats inn mot 4B 
som gangadkomst til den øvre etagen. Terrenget viser også en bedre balanse, og medfører en 
slakkere nedkjøring til garagene i underetagen. 
 
 
2. ESTETIKK 
 
Formmessig sett er vår løsning basert noe på det nye bygg mot riksveien. Delvis har dette gitt noe 
fasadelikhet hva gjelder høyder og linjeføring, dessuten en logisk videreføring av disponering av 
vindusflater som har familiaritet til naboen. Formsproget i bygningskroppen er forsøkt å være en 
videreføring av naboen mot vest, mens midtseksjonen skal være formidleren til endedelen mot øst og 
legesenterets noe mer tradisjonelle utførelse i beiset treverk. Formen på denne østlige delen er en 
forlengelse av vår hovedform men med elementlikhet mot legesenteret  -  muligvis kan det også sies 
at der er en viss formlikhet med Granvang. 
 
 
3.  MATERIALER OG FARVER 
 
På grunn av de lyse fasadelementer/plater som benyttes i bygget mot riksveien ønsker vi å benytte en 
farvelikhet i fasadematerialet mot syd og vest (og nord). dette innebærer en pusset og lys fasade for 
vår del.  Hva gjelder farve på vindus- og dørrammer er det å håbe at vi kan benytte treverk som 
beises, eller et materiale med tilsvarende struktur og farve. Evt. rekkverk, railer, etc. er ennu ikke 
vurdert, men vil bli sett i sammenheng med dører og vinduer. Den østre del som skal utføres i treverk 
vil få farvelikhet til legesenteret. 
 
 
                  Forts. side 2 
 

mailto:hansheiberg@gmail.com
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                          Side 2 
 
4. ARRESTEN 
 
Arresten i sin nuværende form er ikke i sin helhet opprinnelig. Den nordre fløy er et senere tilbygg, 
men er godt tilpasset det det originale byggverk. Sannsynligvis var ikke det opprinnelige hus malt, men 
heller tjæret idet det er en tømmerbygning. Vårt mål har ikke vært å tilpasse det nye mot arresten, 
men sørge for at den blir liggende som et spesielt og unikt element i senter av den totale eiendommen 
Sandødegaarden. Dersom man tenker designlikheter, kan man jo tenke seg Arresten tjæret/beiset/ 
malt i sin originale farve  -  som jo vil være nærmere legesenterets og vårt prosjekts østlige del både 
når det gjelder materialer og farvelikhet. 
 
 
5. KONKLUSJON 
 
Vi har tilstrebet å motvirke den vanlige situasjon hvor nye og gamle bygninger slenges sammen, og er 
ofte svært lite tilpasset de eksisterende omgivelser. Formidling er et stikkord i all byplanlegging, nytt 
mot gammelt og stilart mot design. Tanken bak det nye prosjektet på eiendommen nr. 4B er og Har 
vært å lage noe som er pent å sep, noe som mykner overgangen mellom nabo i vest og nabo i øst, og 
ikke minst Arresten selv som blir liggende som et skjermet klenodium uten tilknytning til noen av de 
omkringliggende hus.  
    
  
  
 
 
Hans G. Heiberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:hansheiberg@gmail.com
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FYLKESMANNEN I OPPLAND, OPPLAND FYLKESKOMMUNE, NVE  REGION ØST, STATENS VEGVESEN REGION ØST 
Januar 2016.  Skjemaet brukes ved oppstart og oversending av planer til regionale myndigheter.  Se www.planoppland.no  
 

 

Skjema  for behandling av planer etter plan- og bygningsloven 
 
 

A:   Planopplysninger  
 

. Kommune: Gran kommune Plan ID: E220 

 

. Navn på planen: Sandødegården 

  Formålet med planen: Legge til rette for ny bebyggelse (lavblokk) innenfor en formål som er regulert til 

frittliggende småhusbebyggelse i gjeldende plan. 
 

Omfattes planen av krav til konsekvensutredning jf. PBL § 4-2 og KU-forskrift, jf. §§ 2 og 3.  
(se sjekkliste for detaljer) 

 JA  NEI 

 
Oversendelsen gjelder:  (kryss av) 

 Kommuneplan   Kunngjøring av oppstart 

 Kommunedelplan   Høring av planprogram  

 Reguleringsplan – områderegulering    Høring av planforslag 1. gang 

 Reguleringsplan – detaljregulering    Høring av planforslag 2. gang 

   Høring av planforslag 3.gang 

    

 Ny plan   Oversending av vedtatt plan 

 Endring av eksisterende plan   Oversending til Fylkesmannen for  

 (oppgi navn og vedtaksdato)    videresending til Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet 

 Sandødegården, vedtatt 25.09.2014   (Gjelder innsigelser som ikke er tatt til følge) 

         Klage på vedtak reguleringsplan 

 
Forholdet til gjeldende planer: (kryss av) 
Er i samsvar med gjeldende  Kommune(del)plan  Reguleringsplan 

Medfører endring av gjeldende  Kommune(del)plan  Reguleringsplan 

Navn og vedtaksdato på gjeldende 
planer i planområdet 

Kommuneplanens arealdel, vedtatt 26.05.2011 
Sandødegården, vedtatt 25.09.2014 

 
 

B:   Kart og dokumenter som følger oversendelsen 
 
Før opp hvilke dokumenter som følger oversendelsen, og kryss av om de sendes på papir eller elektronisk (kart ønskes 
oversendt som PDF-fil, mens andre dokumenter kan være i Word-format). Oppgi målestokk på kart.  
 
Materiale som skal sendes ved oppstart: kopi av annonse, oversiktskart og detaljkart som tydelig viser planområdet, utsnitt 
av gjeldende plan for området og informasjon om gjeldende planbestemmelser.  
 
Materiale som skal sendes ved offentlig ettersyn: plankart utformet etter gjeldende standarder, utkast til planbestemmelser, 
planbeskrivelse med ev. konsekvensutredning, risiko- og sårbarhetsanalyse, saksframlegg og utskrift av kommunestyrets 
behandling.  
 

Navn på vedlegg Papir Elekt-
ronisk 

Målestokk på kart Vedlegg 
nr. 

Kopi av varslingsannonse         01 

Plangrense vist i plankart         02 

Kopi av foreløpig svar på spørsmål om fortetting, Gran kommune, 
datert 27.07.2016 
 

        03 

Støyrapport, 28.11.2016 
 

        04 

         05 

http://www.planoppland.no/
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Planskjema         06 

Referat fra oppstartsmøte         07 

 
 

C:   Planprosessen 

 
Fyll ut dato i feltet til høyre, og saksnummer på saksframlegg ved behandling i kommunen. 
Oppgi navn på etater ved ev. innsigelse. 

 
Oppstart Dato 

Oppstartsmøte i kommunen 21.10.2016 
Kunngjøring om oppstart med annonse i avis  06.01.2017 
Skriftlig varsel til fylkeskommunale og statlige etater  (se adresseliste) 06.01.2017 
Oversending av forslag til planprogram        
 
Utarbeidelse 

 

Drøfting med fylkeskommunale og statlige fagetater i regionalt planforum el.l.       
Åpne møter for berørte og publikum       
 
Høring og offentlig ettersyn  

 

Første gangs behandling i kommunen  Sak  nr.:             
Planforslag sendt til høring og utlagt til offentlig ettersyn  (se adresseliste over aktuelle høringsinstanser)       
Planforslag sendt Statens Kartverk for SOSI-kontroll planhamar@kartverket.no       
Høringsfrist       
Andre gangs behandling i kommunen  Sak  nr.:             
 
Evt. ny høring og offentlig ettersyn 

 

Kunngjøring        
Skriftlig melding om ny høring og offentlig ettersyn       
Høringsfrist       
Tredje gangs behandling i kommunen  Sak  nr.:             
 
Evt. Innsigelser 

 

Innsigelse fremmet.  Oppgi etat(er):             
Anmodning om mekling sendt Fylkesmannen i Oppland       
Mekling avholdt       
Resultat av mekling: A: Innsigelse trukket    B: Innsigelse opprettholdt        
Plan sendt Fylkesmannen i Oppland for videresending til Kommunal- og moderniseringsdepartementet       
Plan oversendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet for avgjørelse       
Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedtak       
 
Sluttbehandling 

 

Endelig vedtak av plan i kommunestyret.    Sak  nr.:             
Vedtatt plan inkl. saksframlegg og plankart oversendt fylkeskommunen, fylkesmannen og berørte 
fagetater 

      

Melding om vedtak sendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet (gjelder kommuneplaner)       

 
Evt. tilleggsmerknader:   

      
 
 
 
 
 

 
 

mailto:planham@kartverket.no
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D:   Adresseliste  
 
Lista  gir oversikt over aktuelle høringsinstanser.  Bruk oppgitte e-postadresser ved elektronisk oversending.  
 
Dersom saken berører andre fagmyndigheter, skal også disse ha saken tilsendt. Oversikt over myndigheter med 
innsigelseskompetanse i plansaker finnes i brev fra Miljøverndepartementet av 15.12.2009 (www.planlegging.no).  
 

Myndigheter med innsigelsesrett: Oppstart-
melding 
sendt  

Deltok i 
drøftings-
møte 

Varslet 
innsigelse  

Planforslag 
sendt på 
høring 

Fremmet 
innsigelse 
 

Melding om 
vedtak 
sendt  

Fylkeskommune og statlige etater (dato) (dato) (dato) (dato) (dato) (dato) 

Oppland fylkeskommune  
Postboks 988 
2626 Lillehammer 
postmottak@oppland.org  

06.01.2017                               

Fylkesmannen i Oppland   
Postboks 987 
2626 Lillehammer 
postmottak@fmop.no  

06.01.2017                               

Statens vegvesen Region øst 
Postboks 1010 
2605 Lillehammer 
firmapost-ost@vegvesen.no  

06.01.2017                               

NVE Region Øst 
Postboks 4223 
2307 Hamar  
ro@nve.no  

06.01.2017                               

Jernbaneverket 
Postboks 4350 
2308 Hamar 
postmottak@jbv.no  

                                    

Direktoratet for mineralforvaltning 
Postboks 3021 Lade 
7441 Trondheim 
mail@dirmin.no  

                                    

Forsvarsbygg 
Postboks 405 Sentrum  
0130 Oslo 
servicesenter@forsvarsbygg.no  

                                    

Hamar bispedømmekontor 
Postboks 172 
2302 Hamar 
hamar.bdr@kirken.no  

                                    

Mattilsynet Hedmark og Oppland 
Postboks 383 
2381 Brumunddal 
postmottak@mattilsynet.no  

                               

      
 

                                    

      
 

                                    

       

Kommune / Nabokommuner       

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/rundskriv/2004/T-204-Rundskriv-om-endringer-i-plan-og-bygningsloven/6.html?id=279375
mailto:postmottak@oppland.org
mailto:postmottak@fmop.no
mailto:firmapost-ost@vegvesen.no
mailto:ro@nve.no
mailto:postmottak@jbv.no
mailto:mail@dirmin.no
mailto:servicesenter@forsvarsbygg.no
mailto:hamar.bdr@kirken.no
mailto:postmottak@mattilsynet.no
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Andre parter: Oppstart-
melding 
sendt til 

Deltatt i 
møte 

Melding om 
vedtak 
sendt til 

Annet 

Lokale høringsparter bl.a.     

Kommunens ansvarlige for å ivareta barn og unges 
interesser 

                  Distribueres internt i 
kommunen 

Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

                  Distribueres internt i 
kommunen 

Kommunelegen                    Distribueres internt i 
kommunen 

Lokalt brannvesen                   Distribueres internt i 
kommunen 

Lokalt energiverk                         

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

     

Andre parter, organisasjoner m.v     

Forum for natur og friluftsliv - FNF Oppland  
Postboks 368 
2602 Lillehammer 
oppland@fnf-nett.no  

06.01.2017                   

Telenor – senter for nettutbygging 
Postboks 7150 
5020 Bergen 
sfn@telenor.no  
Eller legge informasjon direkte inn på 
www.telenor.no/nettutbygging  

06.01.2017                   

Hadeland Energinett 
Jarenvegen 15 
2770 Jaren 
firmapost@henett.no. 

06.01.2017                   

Norges Handikapforbund Innlandet 
Storgata 14 
2815 Gjøvik 
nhf.innlandet@nhf.no 

06.01.2017                   

Naturvernforbundet i Oppland 
Pb.368 
2602 Lillehammer 
oppland@naturvernforbundet.no 

06.01.2017                   

FFO Oppland 
Storgata 8 
2815 Gjøvi 

06.01.2017                   

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 
 

Ev. andre opplysninger  

      
 
 
 
 

mailto:oppland@fnf-nett.no
mailto:sfn@telenor.no
http://www.telenor.no/nettutbygging
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E:  Sjekkliste for arealplaner 
 

. Kommune: Gran Plan ID: E220 

. Navn på planen: Sandødegården 

 
 
Lista brukes for å sjekke ut om planforslaget kan komme i konflikt med nasjonale eller regionale mål og føringer.  
Sett kryss i Ja/Nei-feltene. Rødt felt markerer mulig konflikt.  Fyll ut de feltene som er relevante for planforslaget. 
 

Vurdering av krav til konsekvensutredning etter Forskrift om 
konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven 

Ja Nei  Merknad 

Kommer planen inn under:     

§ 2 – planer som alltid skal behandles etter forskriften          

§ 3 – planer som skal vurderes nærmere etter forskriften jf. vedlegg 
II og III. 

         

 

Dersom ja i § 3, kommer plan eller tiltak inn under følgende kriterier jf. vedlegg III : 

 a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l m n o p q 

Ja                  

Nei                  

          

Barn og unges interesser Ja Nei  Merknad  
NB: Begrunnelse for evt. avvik fra 
overordnede føringer/planer.  

Innebærer planen omdisponering av:  
- områder regulert til friområde/fellesområde o.l. i eksisterende plan? 
- uregulerte områder som er egnet for eller brukes til leik/friluftsliv ? 

         

Ivaretas krav til fysisk utforming av arealer jf. RPR for barn og 
planlegging? 

         

Er planen forelagt kommunens ansvarlige for barn/unges interesser 
for uttalelse? 

   Vil bli ivaretatt gjennom gran kommunes 
interne varslingsrutiner.  

       

Universell utforming Ja Nei  Merknad 

Er prinsipper om universell utforming/ tilgjengelighet for alle 
innarbeidet i planforslaget? 

    

       

Folkehelse – miljørettet helsevern  Ja Nei  Merknad 

Påvirker planen viktige miljømessige områder som omfattes av 
Forskrift om miljørettet helsevern eller Forskrift om miljørettet helse-
vern for barnehager og skoler? (forurensing, støy, ulykkesrisiko mv) 

         

Hvis ja, er saken forelagt kommunelegen for uttalelse?          

Bidrar planen til å fremme en aktiv livsstil i befolkningen?  
(sykle/gå til skole/arbeid/butikker, fritidsaktiviteter, friluftsliv mv) 

         

Ivaretar planen behovet for gode sosiale møteplasser i det nære 
bomiljøet for ulike aldersgrupper og mennesker med ulike 
funksjonsnivå? (grønne lunger, lekeplass, aktivitetsområde, torg mv) 

         

 

Medvirkning Ja Nei  Merknad 

Er det i planen gjort rede for hvordan medvirkning skal 
gjennomføres og ivaretas? 

   Ivaretas gjennom ordinær prosess 

 

Støy  Ja Nei  Merknad 

Er planområdet utsatt for støy fra vegtrafikk, skytebaner, industri el?    Støyanalyse er utarbeidet og vedlagt 

Innebærer planforslaget etablering av ny støyende virksomhet?          

Innebærer planforslaget etablering av støyømfintlig bebyggelse 
(boliger, skoler mv) i støyutsatte områder (gul eller rød sone)?  

   Støyanalyse er utarbeidet og vedlagt 

Foreligger støykart/støyvurderinger for tiltaket?    Støyanalyse er utarbeidet og vedlagt 
       

Forurensning Ja Nei  Merknad 

Berører planforslaget områder med forurenset grunn?          

Berører planforslaget eksisterende drikkevannsforsyning og 
nedslagsfelt for denne, herunder forhold knyttet til avløpsløsninger 
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eller andre utslipp i nedslagsfelt? 

Berører planforsalget forslag til etablering av ny 
drikkevannsforsyning og nedslagsfelt for denne, og/eller etablering 
av avløpsløsninger eller andre utslipp i det foreslåtte nedslagsfeltet? 

         

 
Klima – energi   Ja Nei Merknad 

Er planen i tråd med Statlig planretningslinje for klima- og 
energiplanlegging, føringer i regional plan for klima og energi og 
kommunens klima- og energiplan? 

        

Er det vurdert energiløsninger som legger til rette for redusert 
energibruk og klimagassutslipp? 

        

Er det lagt til rette for å redusere transportbehovet til daglige 
gjøremål og velge miljøvennlige transportformer (gå, sykle, buss)? 

        

 

Samfunnssikkerhet og beredskap Ja Nei Merknad 

Er det gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse i forb. med planen?   Gjeldende ROS analyse legges til grunn 

Er det gjennomført kartlegging av ev. fareområder i planområdet?   Gjeldende ROS analyse legges til grunn 

Medfører planforslaget utbyggingstiltak i registrerte eller antatte 
fareområder (flom, skred, radon, eksplosjon, brann, farlig gods etc.) 

        

 

Landbruk - kulturlandskap Ja Nei Merknad 

Medfører planen beslaglegging/omdisponering av landbruksarealer? 
Hvis ja, oppgi arealbeslag fordelt på:  
a) fulldyrka mark , b) overflatedyrka/gjødsla beite  c) produktiv skog 
fordelt på høg, middels og lav bonitet, d) dyrkbart areal 

        

Medfører planen at andre landbruksarealer ikke lenger blir tjenlige til 
landbruksformål eller får redusert sine bruksmuligheter?  
Hvis ja, oppgi arealer fordelt på samme måte som i punket over. 

        

Medfører planen utbygging i eller ved seterområder eller i områder 
registrert som nasjonalt verdifulle kulturlandskap? 

        

 

Naturvern - friluftsliv Ja Nei Merknad 

Berører planen eksisterende eller foreslåtte verneområder eller 
deres nærområde?  

        

Berører planen villreinens leveområde eller influensområde?         

Medfører planen reduksjon av inngrepsfrie områder?         

Medfører planen tiltak i markaområder, større sammenhengende 
naturområder eller i snaufjellet? 

        

Berører planen statlig sikra friluftsområder eller andre friluftsområder 
av nasjonal eller stor regional verdi? 

        

Berører planen eksisterende friområder eller grønnstruktur av 
betydning for friluftsliv i nærmiljø/ nær skoler/barnehager? 

        

Medfører planen reduserte muligheter for friluftsliv f.eks. redusert 
tilgjengelighet til vann og vassdrag, eller redusert framkommelighet? 

        

 

Naturmangfold Ja Nei Merknad 

Berører planen naturtyper registrert som:  
- svært viktig (A) eller viktig (B) jf. Naturbase 
- utvalgte naturtyper jf. forskrift om utvalgte naturtyper 
- trua eller sårbare jf. Norsk rødliste for naturtyper 2015 

        

Berører planen arter registrert som:  
- prioriterte arter jf. forskrift om prioriterte arter 
- trua eller sårbare jf. Norsk rødliste for arter 2015 

        

Er vurdering etter naturmangfoldloven §§ 8-12 innarbeidet i planen?         
 

Vassdrag Ja Nei Merknad 

Medfører planen inngrep/tiltak i vassdrag eller i 100-metersbeltet 
langs vassdrag? 

        

Berører planen verna vassdrag? (vannstreng og nedbørfelt)         

Har kommunen vedtatt byggeforbudssone langs vassdrag? 
Hvis ja, oppgi bredde. 

        

Er hensyn til miljø og sikkerhet knyttet til vassdrag og energianlegg 
ivaretatt? 
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Samferdsel Ja Nei Merknad 

Er det tatt hensyn til nasjonal transportplan (NTP)?         

Er det tatt hensyn til handlingsprogram for fylkesveger?         

Er det gjennomført nødvendige trafikktekniske og trafikksikker-
hetsmessige vurderinger av konsekvensene av planen? 

        

Er ev. konsekvenser for trafikk- og miljøsituasjonen på stamveger, 
riks- og fylkesveger drøftet og avklart  med vegvesenet? 

  Trafikkøkningen som følge av fortettingen 
anses som håndterlig fr eksisterende 
vegnett 

Er vegdirektoratets retningslinjer for veg og gateutforming 
(vegnormalen) lagt til grunn for utforming av vegtekniske løsninger? 
(kryss, atkomster, gang- og sykkelveg, fortau etc) 

        

Er hensyn til trafikksikkerhet tilstrekkelig ivaretatt?          

Er strekningen mellom utbyggingsområdet og nærmeste skole 
definert som særlig trafikkfarlig? 

        

Medfører planforslaget økt transportarbeid? jf. RPR for samordnet 
areal- og transportplanlegging. 

        

 

Kulturvern Ja Nei Merknad 

Berører planen automatisk freda kulturminner, nyere tids 
kulturminner eller registrerte kulturmiljøer?   

        

    

 

Regionale planer / Fylkes(del)planer 
 
Er planforslaget i samsvar med prinsipper/retningslinjer for i 
følgende planer/strategier: 

 
 
Ja 

 
 
Nei 

 
 
Kommentar 
NB: begrunnelse for evt. avvik fra 
overordnede føringer/planer. 

- Fylkesdelplan for lokalisering av varehandel i Oppland 2004   Ikke relevant 

- Regional plan for Rondane- og Sølnkletten 2013   Ikke relevant 

- Fylkesdelplan for Dovrefjellområdet 2009   Ikke relevant 

- Regional plan for Hadeland 2015-2021         

- Regionplan for samfunnssikkerhet og beredskap 2014-2017   Ikke relevant 

- Regional plan for klima- og energi 2013-2024         

- Regional plan for folkehelse 2012-16         

-Jordvernstrategi for Oppland 2007         

 







 


