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Til instanser, foreninger 
 

Ålesund: 05.10.2020 
 
 

TILLEGGSVARSLING/ HØRING – UTVIDET PLANOMRÅDE OG OPPDATERING PLANPROGRAM 
DETALJREGULERING FOR VIUBRÅTAN – GBNR. 77/1,4, DEL AV GBNR. 77/3, 116/1, SAMT 
173/476 (VEG ELVEFARET) OG 173/251 (VEG ELVEFARET) – LUNNER KOMMUNE 
 
Jf. plan- og bygningslova, §12-1, §12-8 og §12-9 ble det 24.01.2017 utsendt varsel om oppstart av 
planarbeid og utbyggingsavtale, samt høring av planprogram for gnr. 77/ bnr. 1,4 med berørte 
eiendommer gnr. 77/ bnr. 3, 5 gnr. 78/ bnr. 1, 11, gnr. 116/ bnr. 1, gnr. 116/ bnr. 37 og gnr. 186/ bnr. 
14 i Lunner kommune. Instanser og naboer/ gjenboere ble da varslet pr. epost/ brev. 
 
Planprogrammet ble fastsatt av kommunen 19.10.2017. 
 
Overordna arealstatus er LNFR-areal, fritids og turistformål samt veg, som i 2017. 
 
Gnr/bnr. 77/1, 4 Viubråtan (tidligere Viubråtan feriesenter) er i dag regulert til fritidsbebyggelse, 
offentlig bebyggelse, boligbebyggelse, herberge- og bevertningssted, campingplass og friluftsområde. 
 
Formålet med planarbeidet er å regulere gnr. 77 bnr. 1, 4 til boligbebyggelse med kombinasjon av 
konsentrert og frittliggende småhusbebyggelse. Planarbeidet vil også utrede muligheten for 
etablering av leilighetsbygg i deler av området. 
 
Ved varsling/ høring i 2017 så plangrensen ut som vist under: 

 
Figur 1 – viser planområdet ved oppstartsvarsling i 2017. 
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Bakgrunnen for omfanget for planområdet i 2017 var tilkomstveg. Planprogrammet hadde blant 
annet fokus på at bruken av Viubråtenvegen og/ eller Myrvollvegen via Elvefaret/ Hadelandsvegen 
skulle utredes som tilkomst til planområdet. Planprogrammet ble fastsatt 19.10.2017 og var tydelig 
på at vegalternativene skulle utredes tilstrekkelig før utleggelse til offentlig ettersyn. 
 
I forbindelse med planoppstart kom det inn en del merknader ang. vegtilkomst til området, noe som 
har ført til at en ser det vanskelig og uhensiktsmessig å jobbe videre med disse alternativene. 
 
En har altså via utredning i etterkant av planoppstart i 2017 kommet til at vegalternativene (via 
Viubråtenvegen, og/eller via Myrvollvegen) som foreslått ikke lenger er aktuelle.   
Med dette som utg.pkt. har en sett på en annen tilkomstløsning der utbyggingsområdet på gbnr. 
77/1,4 skal ha tilkomst via Elvefaret og delvis inn på Klemmavegen, for så å anlegge ny tilkomstveg 
rett vest for bekken og videre opp til planområdet, som vist i skisse under. 
 

 
Figur 2 – viser tilkomstveg til Viubråtan via Elvefaret/ Klemmavegen 
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Den nye tilkomsten betinger oppgradering av 
Elvefaret/ Klemmavegen i hele strekket som 
er med i planområdet, da med utvidelse av 
reguleringsbredde mot øst for å ha 
muligheten til å blant annet sikre etablering 
av fortau opp til ny tilkomstveg fra Klemma 
mot Viubråtan.  
 
Kommunen har vedtatt å oppgradere nedre 
del av Elvefaret, og utbygging som omsøkt i 
detaljreguleringen for Viubråtan betinger 
videre oppgradering av Elvefaret frem til 
tilkomstveg til Viubråtan ved Klemmavegen. 
Ved å oppgradere Elvefaret/ del av 
Klemmavegen som del av utbyggingen vil 
trafikksikkerheten langs Elvefaret/ 
Klemmavegen og for området ellers bedres 
betydelig. Skissert fordeling av 
oppgraderingsområde ses til venstre.  
 
Med utg.pkt. i ovennevnte blir da 
planområdet som vist i vedleggene som 
følger dette varslingsbrevet. 
Her vil en se at området 77/3 ikke lenger er 
tatt med i planområdet, da det ikke er 
aktuelt å gå via 116/1 med adkomstveg til 
området. Videre ser en at Viubråtanvegen og 
Myrvollvegen ikke er medtatt i det nye 
planområdet som følge av at disse 
tilkomstalternativene er forkastet. 
Tillegget i planområdet er Elvefaret/ 
Klemmavegen, samt areal til tilkomst til 
planområdet. 
 
Kommunen har krevd at planprogrammet 
oppdateres med den nye adkomstløsningen 
og at planprogrammet gjøres tilgjengelig i 
forbindelse med denne tilleggsvarslingen. 
Det oppdaterte planprogrammet kan ses på 
Lunner kommune og proESS AS sine 
nettsider, henholdsvis 
www.lunner.kommune.no og 
www.proess.no. 
Planendringen er, som tidligere, vurdert iht. 
forskrift om konsekvens-utredninger (KU), og 
er vurdert til å være KU-pliktig. 
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Utredningstemaene er identiske som i fastsatt planprogram, med mindre justeringer ift. 
vegalternativet. 
 

Nytt oppstartsmøte ble gjennomført med kommunen 30.01.2020. Instanser, berørte grunneiere og 
naboer varsles direkte i egen sending. 
 
Oppstartsmeldingen kan sees i sin helhet på websidene www.lunner.kommune.no og  
www.proess.no. 
 

Planarbeidet utføres av proESS AS på vegne av forslagsstiller Hadeland Boligutvikling AS. 
Kommentarer/innspill til det igangsatte planarbeidet skal være skriftlig (fortrinnsvis e-post: 
post@proess.no) og rettes til proESS AS, innen 23.11.2020. 
 
 

Med vennlig hilsen 
proESS AS 
 

 
 
Sindre Øen 
 
Vedlegg:   A: Kart som viser planbegrensning ift. grunnkart. 

B: Kart som viser planbegrensning ift. gjeldende reguleringsplan. 
C: Kart som viser planbegrensning ift. gjeldende kommuneplan for Lunner kommune. 
D: Referat nytt oppstartsmøte. 
E: Oppdatert planprogram 

 
I tillegg er det oppdaterte planprogrammet gjort tilgjengelig på www.lunner.kommune.no og 
www.proess.no 
 
   



� � � � � � � � � �� � � � 	
 � �  � � � � � 	 � � � �� � � � � � � � � 	 � � � � � � � � � � � � � � � 	 � � �  � !

" # $ # $ % & ' ( ) ' * + , - . / & 0 / ( 1 * & 2 ( & 3 3 4 5 / 5 / - % + , + 6 7 / * 8 " 7 ) 9 : & ; " < 9 / 5 , * ' / / * 7 ) 9



� � � � � � � � � �� � � � 	
 � �  � � � � � 	 � � � �� � � � � � � � � 	 � � � � � � � � � � � � � � � 	 � � �  � !

" # $ # $ % & ' ( ) ' * + , - . / & 0 / ( 1 * & 2 ( & 3 3 4 5 / 5 / - % + , + 6 7 / * 8 " 7 ) 9 : & ; " < 9 / 5 , * ' / / * 7 ) 9



� � � � � � � � � �� � � � 	
 � �  � � � � � 	 � � � �� � � � � � � � � 	 � � � � � � � � � � � � � � � 	 � � �  � !

" # $ # $ % & ' ( ) ' * + , - . / & 0 / ( 1 * & 2 ( & 3 3 4 5 / 5 / - % + , + 6 7 / * 8 " 7 ) 9 : & ; " < 9 / 5 , * ' / / * 7 ) 9



     LUNNER KOMMUNE 

 

 

 

Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt 

Sandsvegen 1 61 32 40 00 61 32 40 09 post@lunner.kommune.no  1503.13.49122 6345.06.05338 

2740 ROA Nettadresse: www.lunner.kommune.no 
 

 

 

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE  
 
    
Gnr./bnr.:  77/4 
Gjelder: Planlegging boligformål 

 
Tiltakshaver:      Hadeland Boligutvikling  
Hjemmelshaver:  Hadeland Boligutvikling 
Fagkyndig:          proESS ved Sindre Øen 
Referat sendes : sindre@proess.no 

Fakturamottaker:Hadeland Boligutvikling c/o Hadeland Eiendomsutvikling, 
Smiegata 1, 2750 Gran (orgnr.: 920454135) 

 

Oppstartsmøtets formål er å avklare offentlige forutsetninger for at planforslaget 
skal kunne realiseres, og skal danne grunnlaget for en god planprosess jf. forskrift 
om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven 
(1.1.2018).  

 

 

Planinitiativ mottatt: Ikke mottatt. Viser til tidligere oppstartsmøtereferat datert 
20.04.2016. 

 

Hva skal det planlegges for: boligbebyggelse



 Side 2 

 

Sak:  

 

Møtested:   Lunner rådhus                      Møtedato: 30.01.2020 

Deltakere: Sindre Øen - plankonsulent, Erland Reite - Venås Kapital (medeier i 
utbyggingsselskapet), Arne Gillebo – medeier i utbyggingsselskapet, Tore 
Solberg – Hadeland Eiendomsutvikling, Emilie Helgesen Grud – 
samfunnsplanlegger, Ingun B. Juul-Hansen - planlegger. 

 

 

Planforutsetninger (fylles ut av kommunen ) 

Plantype som skal utarbeides: Detaljregulering 

Nåværende planstatus: Reguleringsplan for Viubråtan feriesenter 

Planen vil erstatte/utfylle deler av følgende planer: Reguleringsplan 
for Viubråtan feriesenter 

 

 

Gebyr: 
Gebyrregulativet justeres hvert år pr. 1.1. Pr. d.d. er gebyrene fastsatt slik: 
Basisgebyr: kr. 90.500,- Mer omfattende sak: kr. 128.700,-.Komplisert sak: 
163.000,- 
Det kreves tilleggsgebyr for rammeavklaring og for bearbeiding av planmaterialet 
fra kommunens side.  
 

GENERELLE UTREDNINGSKRAV 

Planprogram  (Pbl §4-1)  

 Forslaget utløser krav om planprogram (jf. KU-forskrift § 6)                   
        

 

Planbeskrivelse/planbestemmelser/plankart (Pbl §§ 4-2, 12-1) 

            Forslaget utløser krav om planbeskrivelse, planbestemmelser og plankart 

Merknader: Planbeskrivelsen skal inneholde planens formål, hovedinnhold og 
virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for 
området. I tillegg kommer plankart og bestemmelser. Beskrivelsen skal være så 
fyldig og presis at det er mulig å få et dekkende bilde av hensynene bak planen. Se 
plan- og bygningsloven § 4-2.  

X 
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For utarbeiding av planbestemmelser og plankart vises det til Kommunal- og 
Moderniseringsdepartementets veileder, Nasjonal produktspesifikasjon for 
arealplan og digitalt planregister, Veiledning til forskrift om kart, stedfestet 
informasjon, arealformål og digitalt planregister og plan- og bygningsloven. Kart 
leveres i siste versjon av sosi-format. 

 

Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) (§4-3) 

          Forslaget utløser krav om ROS-analyse 

Samfunnssikkerhetshensyn er forsterket i den nye plan- og bygningsloven, med krav 
om risiko- og sårbarhetsanalyser ved utarbeidelse av planer for utbygging jf. § 4-3. 
Formålet er å gi grunnlag for å forebygge risiko for skade og tap av liv, helse og 
viktig infrastruktur, materielle verdier mv. Kommunen som planmyndighet har en 
plikt til å påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for et planområde. 
Plikten til å få utført en slik analyse vil som hovedregel ligge på forslagsstilleren 
for planen. 
 
For planer som omfattes av krav til konsekvensutredning, jf. § 4–2 andre ledd, vil 
ROS-analysen som hovedregel inngå som en del av konsekvensutredningen. 
Opplegget for arbeidet med risiko- og sårbarhetsanalysen må da tas inn i 
planprogrammet. I Oppland ønsker Fylkesmannen ROS som eget dokument. 
 
Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for 
arealbruken. Risiko og sårbarhet kan på den ene siden knytte seg til arealet slik 
det er fra naturens side, f.eks. at det er utsatt for flom, ras eller radonstråling. 
Det kan også oppstå som en følge av hvordan arealene brukes. 
 
Innarbeiding i planer 
Skal ROS-analyser få praktisk betydning, må resultatene innarbeides i aktuelle 
planer. Når det knytter seg fare, risiko eller sårbarhet til visse arealer, eller 
bestemt bruk av arealer, skal dette markeres i plankartet. Dette kan gjøres ved 
bruk av hensynssone og bestemmelser. 

 

 

 

ANDRE BESTEMMELSER/UTREDNINGSKRAV SOM GJELDER FOR OMRÅDET: 
  Kommuneplanens arealdel 2013 - 2024 

BESTEMMELSER I KOMMUNEPLANENS AREALDEL:   § 1.2 Krav til vannbåren varme
  § 1.5 Leke-, ute- og oppholdsarealer  § 2.2.2 Parkeringskrav 

§7 Bestemmelser om forhold som skal avklares i videre reguleringsarbeid 
 § 7.5 Krav til 3D-modell  § 7.7 Andre krav som geoteknisk 
undersøkelse , omlegging av stier/løyper § 7.1.3 Overvannshåndtering 

 

ANDRE VIKTIGE MOMENTER: 

X 
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Naturmangfoldkartlegging/-registrering (Naturmangfoldloven (nml)§§ 6 -12) 

   Forslaget utløser krav om naturmangfoldkartlegging.   

   Uavhengig av ovennevnte skal naturmangfoldlovens prinsipper i §§ 8-12 legges til 
grunn som retningslinjer ved offentlig beslutningstaking, og vurdering skal framgå 
av beslutningen.          
 Naturbasen skal benyttes for å kontrollere om det foreligger kartlagt 
naturmangfold som bla nasjonale eller regionale naturtyper. Vurderinger etter nml 
§§ 8-12 skal innarbeides i planbeskrivelsen og det skal tas hensyn til naturverdier 
gjennom bruk av arealformål og bestemmelser.  

Nye veger  

           Forslaget innbefatter  ny/nye veger. Navning av disse skal foreligge ved 
offentlig ettersyn og forslag til navn sendes Språkrådet i Stedsnavntjenesten for 
tilråding og med kopi til navneansvarlig i region øst hos Statens Kartverk. 

     

 

Avløp  

           Tiltaket kan koples til kommunalt vann- og avløpsanlegg. Utbyggingsavtale 
må evt avklare behov for investeringer i offentlig vann- og avløpsnett.  
     

           Utslippsanlegg skal i sin helhet ligge innafor planområdet.   
   

           Utslippstillatelse må foreligge før eller samtidig med planvedtak. 
    

Merknader: Tjenestested Samfunn og miljø ved Atle Hermansen kan kontaktes 
nærmere om kommunaltekniske anlegg som veg, vann og avløp. Tjenestested 
Samfunn og Miljø ved Kari-Anne S Gorset kan kontaktes vedr. privat utslipp. 

 

Planområdets foreløpig avgrensning  

Kommunen og forslagstiller har sett over planområdet og foretatt en foreløpig 
avgrensning av planområdet.  Ny adkomstveg skal inkluderes i planområdet. 

 

X 

X 
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Kart  

Ved planoppstart ønsker kommunen planomriss i siste SOSI-versjon for å legge inn i 
egen kartbase, planer som er under behandling. 

Planforslag i nyeste SOSI-versjon sendes Lunner kommune som videresender denne 
til Statens Kartverk for SOSI-kontroll (mailadresse: planhamar@statkart.no) . 
Dersom SOSI-kontrollen eller basekontroll i Lunner kommune avdekker feil 
returneres planforslaget til tiltakshaver/fagansvarlig for feilretting.    

Plankart skal også sendes kommunen som PDF-fil. PDF-fila skal inneholde: 

• Nordpil, målestokktall og målestokklinjal 
• Horisontalt geodetisk grunnlag (Euref 89) 
• Høydegrunnlag (NN2000) 
• Kartprojeksjon (UTM sone 32) 
• Dato- og kilde for basiskartet (Statens kartverk) 
• Forslagsstiller 
• Hvem som har revidert kartet 
• Informasjon om planens behandling 
• Tegnforklaring på plankartdokumentet i hht. NPAD (Nasjonal 

produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister) 
 

Kommunen har tilfredsstillende kartgrunnlag for området som skal planlegges. 
Nødvendig kart hentes ut via kommunens web-kart 
(http://kart2.nois.no/hadeland/Content/Main.asp?layout=hadeland&time=1347461
548&vwr=asv) Kart kjøpes der via linken InfoLand. 

I de tilfeller hvor planarbeidet strekker seg over flere år, må tiltakshaver ta ut nye 
kart før planforslaget fremmes for offentlig ettersyn, dette bla for å kvalitetssikre 
grenser m.m. 

PLANMALER: Finnes på kommunens hjemmeside :»Planveileder 
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Krav til varsel om oppstart av planarbeid (elektroniske medier § 12-8) 

Forslagsstiller skal varsle oppstart av planarbeidet. Varselet skal minimum 
inneholde:  

• Oversiktskart for stedfesting hvor planområdet er avmerket.  

• Kart 1:1000 – 1:5000 med avmerket planavgrensning  

• Brev som orienterer om planforslaget, dagens og fremtidig planstatus og 
formål.  

 
Dokumenter som sendes berørte parter sendes også kommunen, helst i form av 
PDF dokument på e-postadresse post@lunner.kommune.no. Dokumenter kan også 
sendes pr. post til Lunner kommune, Sandsvegen 1, 2740 Roa. 

Kommunen ønsker tilsendt planomriss i siste sosi-format. 

Kommunen vil publisere samme varsel på kommunens nettsider.  

Arbeidet skal annonseres i minst en mye lest lokal avis, dvs. avisa Hadeland.  

Se forøvrig KMD’s veileder for reguleringsplaner. 

Dokumentasjon/viktige utredningsbehov i planarbeidet – foreløpig vurdering.  

 Planfaglige vurderinger (samfunnshensyn som 
skolekapasitet/skoleveg)                                                            

 Estetiske vurderinger av byggeri (landskap,tradisjon, 
materialbruk) 

 Naturmangfold/vilthensyn  
 Kulturlandskap 

 Forurensning 

 Parkeringskrav (inkl. hc, sykkel, el.-bil) 

 Veg- og vegtekniske forhold/trafikksikkerhet, teknisk plan 

 Støy, trafikksikkerhet, ulykke, geoteknisk vurdering m.m. 
                 

 Konsekvenser for naboeiendommer og avbøtende tiltak             

 Overvannsberegning etter NORSK VANN’s tre-trinn strategi med 
utgangspunkt i styrtregn med varighet på 30 minutter og med 
20-års gjentaksintervall pluss 40% klimåpåslag og med 
nedbørdata fra Gardermoen nedbørstasjon – 

 Overvannshåndtering, drenering, oppstuving 

 Vannlinjeberegninger (1000-års flom) 

 Brannvann 

 miljøvennlige energiløsninger 

 Vegnavn (nye veger navngis og sendes på høring til 
navnekonsulent                                                                                                                             
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hos Universitetet i Oslo) 

 Skiløype/turveg 
 

Spesielle tema for denne planprosessen: massebalanse, overvann, flom 

 

Uenighetspunkter mellom forslagsstiller og kommunen:Ingen kjente. 

 

Utforming av planen  
 

Kommunen skal i forbindelse med oversending av planforslag ha tilsendt følgende 
materiale: 

• Planbeskrivelse (word-format og pdf-format)  

• Planbestemmelser (word-format og pdf-format) 

• Plankart i nyeste SOSI-versjon  og i  pdf-utgave – disse må være identiske 
• Kopi av oppstartsvarsel og innkomne merknader  
• Terrengsnitt/teknisk plan  
• ROS-analyse 
• Ivaretakelse av universell utforming 
• 3D-modell 
• Illustrasjonsplan 

 
Forslagsstiller er gjort kjent med Skjema for behandling av planer etter plan- og 
bygningsloven jf. http://www.planoppland.no . Skjemaet sendes med til regionale 
myndigheter. 

Utbyggingsavtale  

 

         Tiltaket forutsetter utbygging eller utbedring av kommunaltekniske anlegg 
inkludert nye offentlige veger og vil utløse krav om utbyggingsavtale. 

          Det er usikkert hvorvidt tiltaket vil utløse krav om utbyggingsavtale. 

 Rønnaug Braastad kan kontaktes om utbyggingsavtale 

 

Felles behandling av plan- og byggesak etter plan- og bygningsloven § 12-15 

Søknad om byggetillatelse kan behandles samtidig med privat forslag til 
reguleringsplan. 

 

X 
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I tillegg til ovennevnte, vil kommunen minne om: 

Skjerpede krav til medvirkning jf. plan- og bygningsloven § 5-1. 

Hensynet til barn og unge og mennesker med nedsatt funksjonsevne skal ivaretas i 
planprosessen. 

Avisa Hadeland skal benyttes når oppstartsvarsel og offentlig ettersyn annonseres 

 

Framdrift  

Det er informert om saksgangen etter plan- og bygningsloven.  

Hvis kommunen vil stoppe planinitiativet etter pbl § 12-8 andre ledd, må det 
formidles før, under eller raskt etter oppstartsmøtet jf. forskrift om behandling av 
private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven § 2 i). 

Dersom det er uenighet om vesentlige punkter i det videre planarbeidet eller om 
planinitiativet skal stoppes, kan forslagsstiller kreve spørsmålet forelagt 
kommunestyret eller et politisk utvalg som kommunestyret har delegert oppgaven 
til, til vurdering eller avgjørelse, jf. § 12-8 først og andre ledd. Vedtaket fra 
behandlingen vedlegges referatet fra oppstartmøtet. 

Kommunen skal sørge for at foreleggelse for politisk behandling skjer innen rimelig 
til etter at kravet er framsatt jf. forskriften § 4. 

Førstegangsvedtak antas å bli fattet på første mulige møte i formannskapet og 
deretter kommunestyret etter at komplett planforslag er mottatt i kommunen. Det 
må påregnes opp til tre uker for intern utarbeidelse av saksframlegg i forkant av 
politisk møte. Møtedatoer finnes på kommunens hjemmeside 
http://www.lunner.kommune.no  

 

Endelig planvedtak antas å bli fattet omtrent 9 måneder etter at komplett 
planforslag er mottatt, men dette er avhengig av at planforslaget har god kvalitet 
og hvordan prosessen legges opp i forhold til at det er pause i politiske møter 
sommerstid.  

 

Bekreftelser  

Prioriterte utredningsbehov for planarbeidet er angitt så langt dette har vært 
mulig på grunnlag av tilgjengelige opplysninger under oppstartsmøtet.  Hverken 
oppstartsmøtet eller referatet gir rettigheter i den senere saksbehandlingen. 
Naboprotester, protester fra beboerorganisasjoner m.fl., krav fra offentlige 
myndigheter mv. vil kunne føre til krav om endring av prosjektet, evt. også 
endring av framdriften av prosjektet. 

 

 

Sted, dato Roa, 03.02.2020   
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Referent: Ingun B. Juul-Hansen  

 

Referatet er godkjent og mottatt.  

For forslagsstiller: ...................................  
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Forord 

 
Hadeland Bolig er forslagsstiller til detaljregulering på Viubråtan og Pir II Oslo AS var engasjert som 
konsulent. proESS AS er fra 2020 engasjert til å ferdigstille planarbeidet. 

 
Planprogrammet er første ledd i utarbeidelsen av reguleringsplan, som har som formål å beskrive: 

 
- Bakgrunn og formål med reguleringsarbeidet 
- Planprosessen og medvirkningsmulighetene 
- Omfanget av planarbeidet og relevante utredningsbehov 

 
l henhold til Forskrift om konsekvensutredning etter plan og bygningslovens § 4-2 legges forslag til 
planprogram ut til offentlig ettersyn og sendes på høring til myndigheter og berørte interesseorganisasjoner. 
 

Forslaget ble utlagt til høring på www.lunner.kommune.no  med høringsfrist 08.03.2017. 
 
Med utg.pkt. i innkomne innspill til planprogrammet har en i samråd med Lunner kommune kommet til at 
planprogrammet bør oppdateres, i all hovedsak pga. at en ved utredning av vegalternativene har kommet frem til 
en løsning som ikke ble ansett som ett alternativ ved fastsetting 19.10.2017. Det reviderte planprogrammet skal 
behandles på nytt i kommunen, og kommunen vil vurdere om dette kan tas administrativt eller gjennom politisk 
behandling.  
Planprogrammet gjøres tilgjengelig i forbindelse med tilleggsvarsling pga. utvidet planområdet. 
 
Lunner kommune har vedtatt at Elvefaret skal oppgraderes sør for høgspentlinja og denne oppgraderingen må 
ses i sammenheng med utbyggingsplanene i Viubråtan.
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1 lnnledning 

 
l.l. Formål med planarbeidet 

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for boliger på Viubråtan i Lunner kommune.  

Området planlegges omregulert fra fritidsbebyggelse, herberg- og bevertningssted, campingplass 

og friluftsområde til boligbebyggelse med tilhørende grønt- og infrastruktur. 

 
1.2. Vurdering av utredningsplikt 

Fra oppstartsmøte med Lunner kommune 20.4.2016 er kommunens konklusjon at forslaget utløser 

krav om planprogram i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 første ledd, jf.§ 4-2 med 

tilhørende forskrift. Det er i tillegg avholdt nytt oppstartsmøte med Lunner kommune 30.01.2020. 

Dette vil være gjeldende i tillegg til opprinnelig oppstartsmøte avholdt 20.04.2016. 

Tiltaket er konsekvensutredningspliktig etter Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter 

plan- og bygningsloven. Planen berøres av § 2 pkt d) områdereguleringer, og detaljreguleringer på 

mer enn 15 dekar, som omfatter nye områder til utbyggingsformål. 

 
1.3. Hensikten med planprogrammet 

Planprogrammet skal redegjøre for formålet med planarbeidet, beskrive det aktuelle området og 

hvilke problemstillinger som anses som viktig for miljø og samfunn. 

Planprogrammet skal redegjøre for hvilke forhold som skal utredes og belyses i 

konsekvensutredningen. 

Planprogrammet skal beskrive hvilke framgangsmåter eller metoder som skal benyttes i 

konsekvensutredningen, for å framskaffe nødvendig og beslutningsrelevant kunnskap. 

Planprogrammet skal utformes slik at det kan tas stilling til om planarbeidet er gjennomført i 

samsvar med planprogrammet. 

 

Planprogrammet ble utlagt til høring med høringsfrist 08.03.2017. Planprogrammet ble videre 

omarbeidet etter høringsperioden og ble fastsatt i kommunestyre 19.10.2017.  

Dette planprogrammet er en oppdatert versjon som følge av at nytt vegalternativ/ tilkomstveg til 

planområdet skal utredes, og behandles av kommunen.
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2 Dagens situasjon 

 
2.1. Områdets lokalisering og størrelse 

Planområdet er nord for Harestua i Lunner kommune. Det ligger boligområder og gårdsbruk i sør og 

friluftsområder i nord, øst og vest. Gjøvikbanen går langs planområdet i øst. 

      

 

Den delen av planområdet som ønskes regulert til boligformål har tidligere vært Viubråtan 

feriesenter, og er i samsvar med grensene for eiendommen 77/1,4 på Viubråtan. Eiendommen er på 

ca. 109 dekar. Inkludert i opprinnelig planområdet var også areal for to alternative adkomstveier, 

henholdsvis fra Hadelandsvegen/ Viubråtenvegen og fra Elvefaret/ Myrvollvegen. Ved videre 

vegutredning har en kommet til at adkomstveg via Hadelandsvegen/ Viubråtenvegen ikke lenger 

er et alternativ, og at det heller ikke er aktuelt å gå via Myrvollvegen. Nytt forslag er å ha adkomst 

til planområdet via Elvefaret og delvis inn på Klemmavegen, for så å anlegge ny tilkomstveg rett 

vest for bekken opp til planområdet, jf. skisse på neste side.  

 

  
 
 
 
 
 
 
 



8 

 

Nytt forslag som viser ny adkomstløsning til Viubråtan: 

 
 

På neste side ser en det nye planområdet og at dette angir en bredere korridor for    

adkomstveialternativet enn det reelle behov for veiareal langs Elvefaret, slik at eventuelle 

nødvendige tilpasninger kan gjøres innenfor avgrensningen.  

Opprinnelig var gbnr. 77/3 Myrvoll med i planområdet for eventuelt å kunne medtas i 

reguleringsplanen uten å endre forutsetningene i plan programmet. Dette ble begrunnet med at 

77/3 Myrvoll vil utgjøre et brudd i en fremtidig sammenhengende bebyggelsesstruktur langs 

vestsiden av Klemma, forutsatt at regulering og utbygging av felt 7H i Kommuneplanen blir utført. 

Det understrekes at det ikke foreligger konkrete planer om å innlemme 77/3 Myrvoll i planforslaget 

på det nåværende tidspunkt, og at en derfor har valgt å ikke ta dette arealet med i den nye 

plangrensen. 
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Utsnitt over viser planområdet slik det ble varslet ved oppstart av detaljregulering og fastsettelse av  
planprogram 19.10.2017. Og her ser en at gbnr. 77/3 er medtatt. 

 

Figur 3: Planområdet sett fra nord 

 

2.2. Eksisterende bebyggelse 

På Viubråtan er det flere bygninger tilknyttet tidligere funksjon som feriesenter. Bygningsmassen 

består av hovedhus/ servicehus, låve med sanitærrom, bestyrerbolig, 11 utleiehytter, 6 

campinghytter, l hytte, eldre peisestue, garasje og sanitær bygg. Hovedhuset fra 1920 er SEFRAK- 

registrert, som innebærer at kommunen skal vurdere verneverdien før eventuell tillatelse til riving 

eller ombygging kan gis. 
 

Figur 4: Hovedhus Figur 5: Eksisterende bebygge/se med campinghytte 
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2.3. Trafikkforhold 

Viubråtan har i dag kjøreadkomst via gruslagt vei 

fra Hadelandsvegen. Adkomst er sikret med 

tinglyst rettighet over annen mannseiendom. 

Denne rettigheten tilbakeføres til grunneier etter 

at Viubråtan er ferdig utbygd. All 

anleggstransport vil gå via denne i 

anleggsperioden. 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

2.4. Landskap 

Inntrykket av Viubråtan er at området er flatt og åpent, med markant skråning i øst og opp mot 

Gjøvikbanen i vest. Elva Klemma renner gjennom planområdet. Den delen av planområdet som 

utgjøres av adkomstvei fra Hadelandsvegen går gjennom skogsterreng og er noe kupert. 

Det er ingen terrengformasjoner i planområdet som begrenser solforholdene vesentlig. 
 

Figur 7: Planområdet sett fra nord, elven Klemma til venstre i bildet. 

 

 

2.5. Naturmangtold 

Registrering av naturmangfold innenfor planområdet er utført. Rapporten konkluderer med at det 

ikke kan påvises lokaliteter med forvaltningsprioriterte naturtyper innenfor planområdet. Av viktige 

funksjonsområder for virveldyr ble det registrert tre lokaliteter, hvorav en sannsynlig aktiv 

beverhytte, med funksjon for bever og trolig også enkelte våtmarksfugler. Det påpekes at områdets 

verdi og funksjoner er vesentlig forringet etter avskoging. Alle områdene antas kun å ha lokal verdi 

for temaet. 

 
2.6 Friluftsliv, rekreasjon 

Planområdet er omgitt av skogsområder 
med mulighet for friluftsliv og rekreasjon. 
Det går skogsbilvei øst for Gjøvikbanen, 
hvor det er preparert skiløype om 
vinteren. Det har også gått skiløype 
preparert med scooter fra Viubråtan 
tidligere (løype 385), men denne har ikke 
vært preparert etter vinteren 2010. Videre 
er det kjent at det er opparbeidet en 
badeplass på Viubråtan, i tilknytning til 
tidligere funksjon som feriesenter. 

 

2.7  Kulturminner og kulturmiljø 

    lnnledende undersøkelser viser at det ikke er noen registrerte kulturminner innenfor planområdet. 
 
 
 

Figur 8: Opparbeidet badeplass ved elven Klemma. 

Figur 6: Fra adkomstvei 
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2.8 Barns interesser 

Eksisterende opparbeidet badeplass i elva Klemma vil kunne være en attraksjon også for barn og 

unge. 

 
2.9 Sosial infrastruktur 

Av eksisterende nærliggende struktur nevnes Spurven barnehage med 10 plasser som ligger 200 

meter fra planområdet, samt Regnbuen familiebarnehage med 8 plasser ca. 350 meter fra 

planområdet. l Harestua tettsted finnes det ytterligere barnehagetilbud, både offentlig og privat. 

Harestua skole ligger ca. l km (i luftlinje) syd for planområdet. Skolen har 410 elever fra trinn 1 til 

10 trinn. Harestua skole har også idrettsanlegg med kunstgressbane og friidrettsbane. 

 
2.10 Handelstilbud 

l Harestua tettsted finnes det blant annet dagligvarehandel, byggevarehandel (Maxbo), frisør, 

treningssenter, kro og bensinstasjon. 

 
2.11 Tilgjengelighet 

Planområdet med eksisterende terreng og bygninger er ikke spesielt tilrettelagt for 

funksjonshemmede. 

 
2.12 Grunnforhold 

NGU-kart angir at den lokale bergart er alkalifeltspatsyenitt og alkalifeltspat-kvartssyenitt 

(nordmarkitt). Det er utført grunnundersøkelser i form av prøvegraving og laboratoriearbeid. 

Hovedinntrykket er torv, røtter og humusblandet materiale over velgradert materiale (grusig, 

sandig materiale). Hovedvurderingen er at området er tilstrekkelig egnet til bebyggelse, hvor 

høyereliggende områder vurderes godt egnet og lavereliggende områder noe redusert egnet på 

grunn av forventet høy grunnvannstand. Det er ikke indikasjon på leire, kvikkleire eller materiale 

med sprøbruddegenskaper. 

 
Området er merket med høy aktsomhetsgrad i radonfarekart fra NGU. 

 

2.13 Teknisk infrastruktur 

Eksisterende kjent infrastruktur: 

- Stikkledninger fra syd opp til tidligere Viubråtan feriesenter med dimensjon 110mm. 

- Strømkabel i luftstrekk, som avsluttes inne på planområdet. 

 
2.14 Støy 

En kjent støykilde i området er jernbanen (Gjøvikbanen) som ligger i planområdets avgrensning mot 

øst. 
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2.15. Eierforhold 

    
     Figur 9: Illustrasjon av planområdet slik det ble varslet ved oppstart i 2017. 
 
 
 
 Tabellen under oppsummerer eierforholdene i planområdet ved varslingstidspunktet i 2017: 

Matrikkelnr Eier/festers navn Adresse Poststed/-nr 

533- 77/1 Hadeland Boligutvikling AS Smiegata 17 2750 Gran 

533 - 77/4 Hadeland Boligutvikling AS Smiegata 17 2750 Gran 

533 - 77/3 Eirik Hellesvik Myrvollvegen 6 2743 Harestua 

533 - 77/3 Ragnhild Hellesvik Haakon Tveters veg 57 0686 Oslo 

533- 77/5 Eirik Hellesvik Myrvollvegen 6 2743 Harestua 

533 - 77/5 Ragnhild Hellesvik Haakon Tveters veg 57 0686 Oslo 

533 - 78/1 Mona Andersen Hadelandsvegen 1073 2743 Harestua 

533 - 78/11 Anne-Lise Høgnes (Adresse mangler)  

533-116/1 Lunner Almenning Hadelandsvegen 853 2743 Harestua 

533 -173/463 Jernbaneverket Postboks 4350 2308 Hamar 

533 - 186/14 Statens vegvesen region 

øst 

Postboks 1010, Skurva 2605 Lillehammer 
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I tillegg til ovennevnte tilkommer det noe mer areal fra 116/1 pga. ny adkomstløsning, samt det tas ut noe ved at 
Viubråtenvegen ikke lenger er med i planområdet da denne utgår som alternativ som adkomst til området, jf. 
utsnitt av nytt planområdet til høyre. I tillegg tilkommer selve arealet for vegen Elvefaret/ Klemmavegen gbnr. 
173/476 og 173/251. 

 

 

 

 

3 Planstatus og andre rammebetingelser 

 
3.1 Gjeldende kommuneplan 

Den del av planområdet som er tenkt utbygget med boliger (gnr. 77/ bnr. l og 3) er i 

kommuneplanens arealdel avsatt til fritids- og turistformål samt LNFR-areal. 
 
 

       
       Figur 10: Planområdets opprinnelige avgrensning inntegnet på gjeldende kommuneplan 
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    Forslag til ny plangrense sett ift. gjeldende kommunedelplan 

 

 

3.2 Gjeldende detaljreguleringsplan 

Gbnr. 77/1 Viubråtan er i detaljreguleringsplan med Planidentitet 1533-1995-0001, datert 

7.9.1995. avsatt til fritidsbebyggelse (BH), offentlig bebyggelse (0), boligbebyggelse, herberge- 

og bevertningssted (S), campingplass (SP) og friluftsområde (SB). Øvrige arealer innenfor 

planområdet er avsatt til LNFR, Jord- og skogbruk samt offentlig formål (Hadelandsvegen) 
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    Figur 11: Reguleringsplan for Viubråtan og nærliggende områder sett ift. opprinnelige plangrense 

 
 
 
 

3.3 Overordnede føringer og gjeldende planstatus {forslagsstillers tekst) 
 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging datert 26.09.2014. 

Retningslinjene for samordnet areal- og transportplan legging tilstreber å samordne planlegging av 

utbyggingsmønsteret og transportsystemet for å tilrettelegge for mest mulig effektiv, trygg og 

miljøvennlig og miljøvennlig transport. Viktige tema er kollektivbetjening, gode forhold for sykkel, 

grønnstruktur og biologisk mangfold. 

 

Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser, vedtatt 1.9.1989. 

Retningslinjene for barn og unge skal synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging 

og byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. Retningslinjene skal ivareta at arealer som 

brukes av barn og unge skal sikres mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. 

 

Regional plan for Hadeland 2015 - 2021, vedtatt 17.2.2015 

Regional plan for Hadeland skal gi strategiske føringer for samfunnsutviklingen i regionen innenfor 

de tema planarbeidet konsentrerer seg om. Planstrategien har følgende satsingsområder nærings- 

og stedsutvikling, kompetanse og samferdsel. Målet er å tilrettelegge for felles ønsket utvikling på 

Hadeland, og bidra til at regionen blir et sted hvor det er godt å vokse opp, bo og drive 

næringsvirksomhet. 

 

Regional plan for klima og energi 2013 - 2024, vedtatt 4.10.2013 

Oppland skal som «grønn energikommune» framstå som et foregangsfylke for energieffektivisering, 

energi om legging og reduksjon av klimagasser. Viktige satsingsområder i planen er transport, 

jordbruk, energiproduksjon, stasjonær energibruk, avfall, areal og transportplanlegging (ATP). 

 

Kommuneplan og juridisk arealdel 2013 - 2024, vedtatt 24.10.2013 

Visjonen «Det gode liv lever vi bedre i Lunner! Nær naturen - nær byen!» beskriver ønsket utvikling 

i Lunner kommune i fremtiden. Kommuneplanen definerer fem satsingsområder 

befolkningsutvikling, tettstedsutvikling, klima og energi, folkehelse og næringsutvikling inkl. 

landbruk som er konkretisert i mål og strategier. Arealstrategien legger opp til at Harestua utvikles 

til et tettsted med sentrumsfasiliteter og det skal sikres et variert botilbud med nærhet til sosial 

infrastruktur og kollektivknutepunkt. 
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Pågående plan- og byggesaker i området 

Forslagstiller er kjent med pågående planarbeid på Harestulia med forslagstiller Lunner Almenning, 

felt 7H i kommuneplanen (kfr. fig. l). 

 

 

4 Videre planprosess og medvirkning 

 
4.1. Informasjon og medvirkning 

Planprosessen er en detaljregulering med konsekvensutredning. 

 

 

Det ble utarbeidet en liste over offentlige instanser, naboer og øvrige interessenter som ble varslet i 

forbindelse med igangsatt planarbeid. lnteressentene fikk direkte varsel ved brev, samtidig som det 

ble kunngjort i avisa Hadeland. Kommunen la varsel om oppstart ut på sine hjemmesider. 

Planprogrammet ble lagt ut til offentlig ettersyn og sendt på høring. 

Ved utarbeidelse av planforslaget ble det gjennomført samråd med berørte parter/interessenter.   
 

Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn og sendt på høring etter første gangs  
behandling. 

 

Det utføres ny varslingsprosess med høringsfrist 19.11.2020. 

 

4.2. Fremdrift 

Planarbeidet er foreløpig lagt opp med følgende forslag til prosess og fremdriftsplan. Fremdriften 

slik den er skissert her kan bli justert. 

 
 

 
Fremdriftsplan for detaljregulering med KU 

 
Ansvar 

 
Forventet fremdrift 

 
Planprogram 

  

 

Oppstartsmøte med Lunner kommune 
  

Avholdt 

Kunngjøring og varsling av oppstart planarbeid, med utlegging av forslag til 

planprogram til offentlig ettersyn 

 

Farslagsstiller 
 

Januar 2017 

 
Høringsfrist planprogram (6 uker) 

  
08.03.2017 

 

Oppsummering av høringsuttalelser og evt. justering av planprogram 
 

Forslagsstiller 
 

Mars 2017 

 
Fastsetting av planprogram 

 
Lunner kommune 

 
Oktober 2017 

 
  Nytt oppstartmøte med Lunner kommune 

 
   Lunner kommune 

 
  Januar 2020 

 
  Fastsetting revidert planprogram 

 
  Lunner kommune 

 
  November 2020 

 
Planforslag med KU 

  

 

Utarbeidelse av detaljreguleringsforslag med KU 
 

Forslagsstiller 
 

Des. 2020, Jan /Feb. 2021 

 
1.gangs behandling av planforslag med KU 

 
Lunner kommune 

 
Mars 2021 

 

Offentlig ettersyn/høring av planforslag (6 uker) 
  

Mars/ April 2021 

 

Evt . åpent informasjonsmøte/ medvirkning i høringsperioden 
  

Mars/ April 2021 

 
Merknadsbehandling, eventuell justering av plan 

 
Forslagsstiller 

 
Mai/Juni 2021 

Oversendelse til politisk behandling i formannskap og vedtak i 

kommunestyret. 

 

Lunner kommune 
 

 17.Juni 2021 
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5 Planalternativer som skal utredes 

 
5.1 0-alternativet 

Konsekvenser av planforslagene skal sammenlignes med et referansealternativ (D-alternativet). 

D-alternativet defineres som den mest sannsynlige utviklingen av området dersom tiltaket ikke 

gjennomføres. 

 

 
5.2 Hovedalternativet 

Hovedalternativet er forslagsstillers planforslag. 

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for boligbebyggelse på Viubråtan. Det forventes     

ikke utredning av prinsipielt forskjellige løsninger for bebyggelsesstruktur og utforming, etter at 

rammevilkår for planforslaget er ferdig utredet. Dette følger blant annet av at det her dreier seg 

om bare ett klart avgrenset utbyggingsområde. 

 
Planforslaget vil bli utviklet parallelt med at det gjennomføres konsekvensutredninger. Foreløpig 

beskrives det kun prinsipielt hva som tenkes lagt til grunn. 

 
Reguleringsformål: 

• Store deler av området planlegges regulert til småhusbebyggelse og 

konsentrert småhusbebyggelse, med tilhørende grønt- og veistruktur. 

Planprosessen vil utrede om en i deler av området kan legge til rette 

for leilighetsbygg. 

• Parkering er tenkt løst på egen tomt ved hver enkelt bolig, 

eventuelt i felles parkeringsanlegg hvor dette er hensiktsmessig. 

 
 

5.3. Utredningsmetodikk 

Konsekvensutredningen skal gjennomføres ihht. vedlegg lII «Rammer for innhold i 

Konsekvensutredningen» i Forskrift om konsekvensutredninger. 

 
Hensikten med konsekvensutredningen er å få oversikt over vesentlige konsekvenser en utvikling i 

tråd med planforslaget kan føre med seg, slik at disse er kjent både under utarbeidelse av planen og 

når det fattes vedtak. Resultatene av de enkelte fagutredningene og beskrivelsen av eventuelle 

avbøtende tiltak legges til grunn for innholdet i planforslaget. 

 
De enkelte utredningstemaer under kap. 6 skal belyses gjennom tekst og/eller hensiktsmessige 

illustrasjoner. Utredninger skal gjennomføres av foretak med relevant fagkyndig kompetanse, som 

angitt under "Utredningsbehov" under de enkelte tema. 

 

 
Temaene vil bli utredet etter følgende mal: 

 
l. lnnledning 

 
2. Eksisterende forhold knyttet til temaet beskrives, for å kunne sammenlikne dette med 

planforslaget. 

 
3. Datagrunnlaget oppsummeres. Usikkerhet beskrives, herunder datagrunnlagets alder, om det 

baseres på erfaringskunnskap og hvordan det er etterprøvbart. 

 
4. Utredning av konsekvenser av planforslaget/hovedalternativet. 

 
5. Sammenlikning med D-alternativet. 
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6. Beskrivelse av eventuelle avbøtende tiltak som foreslås for å redusere ulempe. 

 
7. Vurdering av temaet i forhold til overordnede føringer og mål. 

 
8. Oppsummering.     

 
 

 
6. Planprogram – utredningskrav 

 
Nedenfor er kravene til hva som skal konsekvensutredes vist i tekstbokser. Utredningstemaene framkommer på 
bakgrunn av tiltakshavers forslag til planprogram og innspill i høringsrunden. 

 

6.1 Til hvert utredningstema skal det redegjøres for følgende: 

• Type metodikk som er benyttet 

• Hva slags fagkompetanse som er benyttet 

• Dagens situasjon 

• Konsekvenser av foreslåtte tiltak 

• Avbøtende tiltak drøftes og evt. foreslås og sikres i planbestemmelsene 

 

6.1.1 Adkomstveg og trafikksikkerhet 
 
Planområdet vil ha adkomst til planområdet via Elvefaret og delvis inn på Klemmavegen, for så å 
anlegge ny tilkomstveg rett vest for bekken opp til planområdet. Vegløsning anses tilstrekkelig utredet, 
og vil dokumenteres i planforslaget. 
 

6.1.2 Kulturminner og kulturmiljø 

Det redegjøres for planforslagets konsekvenser for kulturminner, sefrakregistrert bebyggelse og kulturmiljøet 
som helhet. 

 

6.1.3 Naturmangfold (Naturmangfoldloven §§ 6-12) og vassdrag (vannforskriften § 12) 

Det gjennomføres en naturmangfoldkartlegging av planområdet samt en sone på 500        meter utenfor 
plangrensen. Kartleggingen inkluderer elg (områdets verdi som vinterbeite- og trekkveg), bever og annet vilt 
inkludert fisk, gyteforhold m.m. 

Det redegjøres for planforslagets konsekvenser for naturmangfoldet. 

 

6.1.4 Friluftsliv 

Eksisterende stier, løyper, turveger, badeplasser og andre områder av verdi for friluftslivet kartlegges både 
innenfor planområdet og i nærområdet rundt. 

Det redegjøres for planforslagets konsekvenser for friluftslivet. 

 

6.1.5 Vannforurensning-massehåndtering 

Hvordan massene skal håndteres internt i planområdet omtales, spesielt må det redegjøres for fare for 
forurensing/avrenning til Klemma. Det redegjøres for konsekvenser for naboer i forhold til støy, støv og 
trafikksikkerhet dersom overskuddsmasser skal transporteres ut av planområdet. 

 

 

 

7. Tema som belyses i planbeskrivelsen 

 
Følgende temaer vurderes å være relevante planfaglige temaer, men ansees ikke å ha vesentlig 

betydning for miljø og samfunn. Temaene inngår således ikke i konsekvensutredningen, men skal 

belyses grundig i forslagsstillers planbeskrivelse. Listen medtas her som innspill til høringsrunden, 

men vil utgå fra fastsatt planprogram. 

 

7.1. Overordnede planer og mål 
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Det skal vurderes om planforslaget antas å være i konflikt med overordnede planer og mål, eller om 

det bidrar til måloppfyllelse i overordnede planer. 

 
7.2. Landskap 

Det utarbeides beskrivelse av dagens landskap, herunder topografi, grønnstruktur, vassdrag, 

naturtyper og eventuelle andre synlige natur- og kulturelementer. Videre beskrives og illustreres 

landskapet etter gjennomført tiltak, med vurdering av konsekvensene av landskapsendringene, 

herunder nær- og fjernvirkninger. Det skal også redegjøres for hvordan bebyggelse og veianlegg bør 

tilpasse seg eksisterende terreng. 

 
7.3. Konsekvenser for naboeiendommene og avbøtende tiltak. 

Det skal beskrives planforslagets konsekvenser for naboeiendommer. Eventuelle avbøtende tiltak 

skal beskrives. 

 
7.4. Grunnforhold 

Utredningen skal vurdere områdets egnethet for bebyggelse. 

 
7.5. Forurensning og vannmiljø 

Det skal vurderes om det er farurenset grunn i planområdet, og om tiltaket i seg seiv kan medføre 

forurensning eller utilsiktede utslipp til grunn eller vassdrag, til skade for vannlevende organismer 

og øvrig naturmiljø. 

 
7.6. Flom, overvann, drenering/oppstuving. 

Utfordringer knyttet til 200-års flom i elven Klemma skal utredes. Dersom det konkluderes med at 

det lavereliggende området på Viubråtan er flomutsatt må flomsonen avmerkes på kartet, og 

bestem meiser som setter vilkår for bebyggelse tilknyttes denne. Fare for oppstuving i elven må 

også utredes. Avbøtende tiltak skal beskrives. 

 
7.7. Grønnstruktur / uteoppholdsarealer. 

Det skal redegjøres for grønnstrukturer og uteoppholdsarealer internt i planområdet. 

 
7.8. Bebyggelse, materialbruk og arkitektonisk uttrykk 

Arkitektonisk utforming av bebyggelsen skal beskrives. Det skal beskrives maks høyde, volum og 

eventuelt takform for bebyggelsen. Retningslinjer for materialbruk og uttrykk skal beskrives. Det 

må i planforslaget legges til rette for at bebyggelsen skal fremstå harmonisk, med «tilhørighet» til 

omgivelser, tomt og det nære landskapet. 

 
7.9. Veg, og vegtekniske forhold, trafikksikkerhet, parkering 

Omfatter vurderinger av trafikale forhold, parkeringsdekning m.m. som ikke blir belyst i 

konsekvensutredningen. 

 

7.10. Tilgjengelighet 

Det skal redegjøres for tilgjengelighet og universell utforming av uteområder innenfor 

planområdet. Det skal beskrives konsekvenser for personer med nedsatt funksjonsevne, og det 

beskrives hvordan planen sikrer mulighet for god veifinning til og i planområdet. 

 
7.11. Sosial infrastruktur, skole/ barnehage 

Det vurderes hvilke konsekvenser planforslaget har for sosial infrastruktur i området, og om 

planforslaget medfører behov for ny infrastruktur. Som grunnlag for vurderingen må kapasitet og 

plassering av eksisterende sosial infrastruktur undersøkes og dokumenteres. 

 
7.12. Teknisk infrastruktur, vann, avløp, brannvann, fjernvarme {energiløsninger) 

Med planen skal det følge en overordnet prinsipplan for hvordan dette er tenkt løst. Det skal 

redegjøres for vann og avløpsanlegg og konsekvenser for eksisterende anlegg. De energiløsninger 

som er tenkt benyttet for bebyggelsen skal beskrives. 
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7.13. Barnsinteresser 

Vurdering skal redegjøre for barn og unges mulighet for lek og utfoldelse i planområdet. Det skal 

redegjøres for hvordan planforslaget tilrettelegger for variert til bud av områder for lek. 

Tilgjengelighet til lekeområder internt i planområdet og omkringliggende områder skal vurderes. 

 
7.14. Bygge- og anleggsperioden 

Det skal redegjøres for konsekvenser knyttet til etappevis utbygging og fremdrift. Det 

skal redegjøres for konsekvenser av riving av bebyggelse innenfor planområdet. 

Eventuelle konsekvenser i anleggsperioden skal vurderes. Støy, trafikkavvikling, anleggstrafikk, 

rigging og forurensning skal redegjøres for. Ulemper for omkringliggende områder, samt avbøtende 

tiltak skal vurderes. 

 
7.15. Støy 

Jernbanen (Gjøvikbanen) er hovedstøykilde i området. Det skal beskrives hvilke føringer denne gir 

for planen og eventuelle nødvendige avbøtende tiltak. 

 
7.16. Risiko- og sårbarhet 

Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal det i henhold til plan- og bygningslovens § 4-3 

gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for planområdet. Analysen skal vise 

alle risiko- og sårbarhetsforhold som endres som følge av planlagt tiltak. 




