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VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID 
DETALJREGULERING AV KILDAL OMSORGSSENTER, PLAN ID 0533-2017-0001 

 
I henhold til plan og bygningslovens § 12-8, varsles det herved om oppstart av detaljregulering av Kildal omsorgssenter i Lunner 
kommune. Ola Roald AS Arkitektur skal på vegne av Roa Omsorgsboliger AS utarbeide reguleringsplanen. Området omfatter gbnr. 
GBNR 59/218 og 59/69, og er ca. 6 daa. 
 

 
 
Figur 1 Den foreslåtte planavgrensningen omfatter eiendommene GBNR 59/218 samt GBNR59/69. Planområde markertmed stiplet linje. 

 
Planområdet er lokalisert midt mellom handelssentrum og kommunesenteret. Området avgrenses av Hadelandsvegen i nord, 
Roalinna i øst, samt boligbebyggelse i sør og vest. Det er kort vei til RV 4, til Roa stasjon og til Frøystadtunet med tilrettelagte boliger 
og dagaktivitetssenter. Nærområdet består i hovedsak av villabebyggelse i 2 etasjer, samt noe næringsbebyggelse. Kart over berørte 
eiendommer er lagt ved. 
  



 

 
HENSIKTEN MED PLANFORSLAGET 
Formålet med reguleringsarbeidet er å legge til rette for utbygging av omsorgsboliger, med tilhørende dagsenter og base for 
hjemmetjeneste. Aktuelle formål er Institusjon og uteopphold.  
 
Det planlegges 24 omsorgsboliger samlet rundt et felles atrium med en indre hage. Det planelgges besøksparkering og område for 
henting/levering øst for bygget med adkomst fra Roalinna. Ansatteparkeing planlegges i P-kjeller i byggets underetasje. Viktige temaer i 
arbeidet med bygget har blant annet vært å tilpasse bygget til det skrånende terrenget, samt å skape et bygg som både er kompakt og 
skjermet, men samtidig luftig og åpent. Dette oppnås ved hjelp av atriumsformen, som gir en kompakt bebyggelse med en skjermet 
indre hage. Siktlinjer og gjennomsyn i bygget gir likevel en luftighet og åpenhet som ivaretar gode utsikts- og lysforhold både i de 
private boligene og i fellesområdene. 
 
PLANSTATUS 
Planforslaget samsvarer ikke med gjeldende reguleringsplan for Roa sentrum (vedtatt 06.03.1985). I reguleringsplanen for Roa 
sentrum er området regulert til Parkering, park og forretning, hvor det tillates bebyggelse med tomteutnyttelse på BYA 60% med 
maksimal byggehøyde på 2 etasjer.     
 
FORHOLD TIL STATLIGE/REGIONALE FØRINGER 
Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for Universell utforming, samt NVE- sine retningslinjer for flom og skredfare i arealplaner, vil være 
aktuelle føringer for planforslaget. 
 
VURDERING AV BEHOV FOR KONSEKVENSUTREDNING 
Planforslaget vil ikke samsvare med gjeldende reguleringsplan og kommer inn under konsekvensutredningsforskriften § 3, bokstav b 
som gjelder planer som skal vurderes nærmere etter vedlegg III. Forslaget berører utvalgt naturtype kalksjø, Jarenvatnet. Forslaget kan 
også bli berørt av flom. Forutsatt at det i planforslaget dokumenteres tiltak for å unngå negativ påvirkning på vassdrag og at 
tiltakshaver gjennomfører vannlinjeberegninger av Viggavassdraget for flommer med 1000 års gjentaksintervall som grunnlag for et 
første planforslag, vil Lunner kommune ikke kreve planprogram etter konsekvensutredningsforskriften § 5.  
 
INFORMASJON OG MEDVIRKNING 
Det legges opp til medvirkning som følger saksgang, dvs. varsel om oppstart og varsling når planen er lagt ut på høring. Eventuelle 
spørsmål rettes til Ola Roald AS Arkitektur v/Ingrid Brandstad, tlf: 92 44 20 81, e-post: ib@olaroald.no. 
 
MERKNAD TIL OPPSTARTSMELDINGEN 
Eventuelle merknader sendes til ib@olaroald.no innen 26.12.2016: 
 
Alternativt kan merknader også sendes med post til:  
 
Ola Roald As Arkitektur    med kopi til  Lunner kommune, Postmottak 
Øvre Slottsgate 7       Sandsvegen 1 
0157 Oslo       2740 ROA 
 
VIDERE SAKSGANG 
Etter førstegangsbehandling av planen vil den legges ut til offentlig ettersyn før sluttbehandling og vedtak. Det gjøres oppmerksom på ̊ 
at innsendte merknader ikke blir besvart med brev, men følger saken til politisk behandling i formannskap og kommunestyre.  
 
 
Med vennlig hilsen 

 
Ola Roald AS Arkitektur 
 
  



 

 
 
LISTE OVER VARSLEDE INSTANSER 
Grunneiere i planområdet og tilgrensende eiendommer 
 
Offentlige instanser 
Oppland Fylkeskommune 
Fylkesmannen i oppland 
Statens Vegvesen, region øst 
Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE), region øst 
 
Andre instanser 
Hadeland Energi 
Roa Nærings- og velforening 
Lunner eldreråd 
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
Opplandstrafikk 



 

 
Kart over tilgrensende eiendommer 1:1000, plangrense markert med stiplet linje.  


