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1 Sammendrag  
Klima og miljø er områder i denne planen som har fått betydelig større plass enn tidligere. 
Administrasjonen vil samarbeide tett med klimapådriver for Hadeland. Det vil bli satt fokus 
på å velge klimavennlige produkter, at kommunen skal vise vilje til å gå i front innenfor 
klima- og energitiltak. Vi skal også være bevisste på å stille miljøkrav overfor 
samarbeidspartnere ved offentlig innkjøp.  
 
Lunner kommune planlegger for en betydelig befolkningsvekst fremover. Dette vil medføre 
økt behov for utvidelse og vedlikehold av teknisk infrastruktur. I tillegg må det sikres en 
kommunal bygningsmasse som kan ivareta økt antall brukere av kommunale tjenester. Det 
betyr at man må planlegge langsiktig og med en annen fremgangsmåte enn i dag. Slik kan 
vi utnytte våre muligheter samtidig som vi håndterer de utfordringer veksten medfører. 
Det å være en kommune i vekst stiller store krav til god planlegging og god styring av 
prosjekter både faglig og økonomisk.  
 
Det interkommunale vannverket vil være avhengig av å utvide sin kapasitet på vann ved en 
befolkningsvekst som skissert både i Lunner og Gran kommune. Det er en pågående 
utredning som skal avklare om utbygging av vannforsyning til Gran og Lunner skal løses ved 
utbygging av vannverket på Grøa eller om Gran skal utvide sitt vannverk ved Randsfjorden. 
  
Når det gjelder avløp vil renseanlegget på Volla ha tilstrekkelig kapasitet til å håndtere 
planlagt vekst nord i kommunen. Renseanlegget på Harestua skal også ha tilstrekkelig 
kapasitet til å håndtere den planlagte veksten på Harestua og Grua. Det kan imidlertid bli 
behov for noe økt bemanning innen vann- og avløpssektoren.  
 
Kommunale veier har ett stort etterslep på vedlikehold. Vi bruker mindre ressurser på 
dette enn både landet totalt sett og sammenlignbare kommuner (se tall og statistikk). 
Dette er et ansvar kommunen har, og som berører alle innbyggere uavhengig av alder og 
behov.  Det er nå bevilget til et vedlikeholdsfond også på veg, noe som vil hjelpe på 
vedlikeholds hastigheten på vegene våre. 
 
Lunner kommune har en beliggenhet med nærhet til områder hvor det kan drives fysisk 
aktivitet året rundt. Det er imidlertid i liten grad lagt til rette for trimløyper, stier, 
gangveier og lignende som kan stimulere til fysisk aktivitet i en hektisk hverdag, for alle. I 
tillegg er det er lite gang- og sykkelveier, noe som fører til økt bruk av privatbiler. Som 
følge av at kommunen ikke har noe sentrum og i liten grad tettsteder med 
sentrumsfasiliteter, er det liten grad av offentlige rom som egner seg som møteplasser. 
Planlagt utvikling på Harestua vil medføre slike tiltak.  
 
Trafikksikkerhetstiltak vil kunne gi uttelling i forhold til klima og energi, skoleskyss og 
folkehelse. Framtidig utbygging bør søkes lokalisert slik at elever kan gå til skolen og til 
fritidsaktiviteter. Boligbygging må også ta hensyn til at en får nærhet til offentlig 
kommunikasjon og arbeidsplasser.   



 

2 Plan og overordnet strategi for området 

2.1 Planens struktur  
Kommunedelplan KIME tar utgangpunkt i kommuneplanens samfunnsdel, og er en delplan 
under denne. Den viser mål og strategier for en helhetlig innsats rettet mot områdene 
vann og avløp, eiendomsforvaltning og klima/miljø i kommunen. Kommunedelplanen 
konkretiseres og følges opp i en handlingsplan som i Lunner kommune har et 4-
årsperspektiv. Denne rulleres årlig.  
Oppfølging av mål og strategier i kommunedelplanen skjer gjennom tiltak i handlingsplaner 
og virksomhetsplaner.  

2.2 Sentralt lovverk, satsninger og omstillinger  
Klima, miljø vann og avløp:  
-Forurensningsloven med ulike forskrifter 
-Drikkevannsforskriften 
-Klimatilpasninger - Bruk av veiledere for omstillinger av drift og forvaltning 
-Forvaltningsplaner for vann 
-Klimapådriver for Hadeland er en satsning (bl a energi og klimaplan) 
 
Brann og redning: 
-Forskrift om organisering av brannvesen 
-Brann og eksplosjonsvernloven 
 
Eiendomsforvaltning:  
Vi ønsker å styrke vedlikehold av eksisterende bygningsmasse samt følge opp nye bygg.  

2.3 Sammenheng mot kommunal planstrategi 
Satsningsområder fra 
kommunal planstrategi 

KIME sitt bidrag: 

Barn og unges oppvekstvilkår Trygge skoleveger 
Drift av idrettsanlegg 
Badeplasser – prøvetaking av badevann 
Oppfølging av barnetråkk 
Vi skal ha en gjennomgang av lekeplasser, friområder på 
kommunal grunn. Hensikten med gjennomgangen er å 
kartlegge behovet for å ruste opp/vedlikeholde lekeapparater 
og annet. Dette bør gjøres i samarbeid med frivillige lag og 
foreninger. 

Inkludering og integrering Universell utforming på anlegg 
Næringsutvikling Forskuttere utbygging av infrastruktur fram til potensielle 

næringsarealer 
Tettstedsutvikling Klimatilpasning på overvannsløsninger, vann- og 

avløpsledninger. 
Sikre utvikling av gang-/sykkelvei ved etablering av nye 
boligområder, også mellom boligområder og 
sentrum/fritidsarenaer  
Overta veger i nye utbyggingsområder.  
Kjøpe lokale varer og tjenester 

2.4 Utviklingstrekk for området 
Innenfor Klima og miljø er det store utfordringer globalt, men mange av utfordringene må 
løses lokalt. I de to regionale planene, Regional plan for klima- og energi i Oppland 2013-



 

2024 og Regional plan for Hadeland 2014-2021 omtales viktige satsningsområder og 
utfordringer.  
 
Bærekraftig areal- og samfunnsplanlegging gjør seg stadig mer gjeldende i nasjonale og 
regionale føringer for kommuner i kraft av deres rolle som lokal samfunnsutvikler og 
tjenesteyter.  
 
Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner annonserte i en stortingsmelding i 
2015 at en politikk for bærekraftige byer og sterke distrikter som skal legges fram tidlig i 
2017. Han sier i stortingsmeldingen at regjeringen vil ruste Norge for fremtiden og sikre 
bærekraftig vekst og verdiskaping i hele landet. 
 
Utbygging av nye boliger skjer fortrinnsvis i tilknytning til tettstedene i Lunner og dermed i 
tilknytning til kollektivtilbudet. En slik utbygging fører til at flere og flere kan benytte 
kollektivtransport og på den måten redusere utslipp av klimagasser. Utvikling av 
kollektivtilbudet er aktuelt, blant annet bussløsninger fra spredtbygde strøk til 
togstasjoner og sentrale bussholdeplasser. I tillegg er det et økt behov for 
parkeringsplasser ved kollektivknutepunkt for å gjøre det enkelt for folk å velge kollektivt. 
                             
Mange norske kommuner har allerede erfaringer med hvordan mer ekstremvær som følge 
av klimaendringer skaper utfordringer lokalt. Klimatilpasning tvinger seg derfor fram som 
en sentral del av kommunens oppgave som planmyndighet, og vil kreve en helhetlig 
tilnærming med tverrfaglig forståelse og samhandling.  
 
Omstillingen til et bærekraftig[1] samfunn og næringsliv vil være krevende, men vil også by 
på muligheter. Rapporten The New Climate Economy (2015)[2] beskriver hvordan 
teknologiutvikling, innovasjon og investeringer i effektive lavutslippsløsninger kan skape 
nye muligheter for bedre vekst, flere arbeidsplasser, økt selskapsfortjeneste og økonomisk 
utvikling.  Rapporten viser at det er store muligheter for klimavennlig vekst innen særlig 
tre hovedområder av den globale økonomien: byer, landbruk og energibruk.  
 
Når det gjelder avfallshåndtering, kan det være aktuelt å innføre kildesortering for hytter 
for å øke sorteringsgraden. I nye boligfelt og eventuelt hyttefelt, bør det vurderes å legge 
opp til løsninger for avfallssortering som ligger nedgravd, kun med lokk oppå bakken. Dette 
er ofte en estetisk bedre løsning og kan gjøre at tømming også blir enklere å utføre. 
 
Kommunen må oppfylle sine forpliktelser i forhold til EUs vanndirektiv og Forvaltningsplan 
for vannregionene. I Lunner er det grovt sett tre påvirkningsfaktorer på vannkvaliteten i 
vassdragene våre; separate avløpsanlegg, kommunal kloakk, landbruk.  
 
Det er generelt utfordringer knyttet til eksisterende ledningsnett, dette både i forhold til 
utlekking i ledningsnettet for vann og innlekking i ledningsnettet for avløp. I tillegg til at 
det planlegges systematisk utskifting av ledningsnettet er det viktig at nye 
utbyggingsområder blir lokalisert slik at de kobles til det offentlige nettet.  
 
Lunner kommune har 3 avløpsrenseanlegg Volla, Grindvoll og Harestua renseanlegg. 
Anleggene er i god teknisk stand og har god kapasitet til planlagt utbygging i perioden. 
 

[1] FNs definisjon av bærekraft: «En bærekraftig utvikling imøtekommer dagens behov uten å ødelegge 
muligheten for at kommende generasjoner får dekket sine behov», http://www.fn.no/Tema/Baerekraftig-
utvikling/Hva-er-baerekraftig-utvikling  
[2]http://2015.newclimateeconomy.report/ 
 

                                           

http://www.fn.no/Tema/Baerekraftig-utvikling/Hva-er-baerekraftig-utvikling
http://www.fn.no/Tema/Baerekraftig-utvikling/Hva-er-baerekraftig-utvikling
http://2015.newclimateeconomy.report/


 

Lunner kommune har 2 vannverk, Harestua vannverk og Gran og Lunner interkommunale 
vannverk. Det interkommunale vannverket forsyner i dag Gran kommunale vannverk (Gran 
og Jaren) samt Lunner kommunale vannverk (Grindvoll, Lunner, Roa, Grua og et mindre 
område ved Harestua). Det er forutsatt at Brandbu vannverk skal nedlegges og at 
abonnentene skal forsynes fra det interkommunale vannverket. Vannverket produserer pr. 
i dag om lag 2,0 mill m3 pr. år. Lekkasjer fra ledningsnettet utgjør en stor andel av 
vannforbruket. Overslagsmessige beregninger indikerer at lekkasjeandelen er ca 40-50 % 
både ved Gran kommunale vannverk og Lunner kommunale vannverk. Utvidelse av 
forsyningsområdet med Brandbu medfører behov for økt vannproduksjon ved det 
interkommunale vannverket. Dette arbeidet er under utredning som vil bli ferdig i 2016.  
Lekkasjeandelen er relativt høy og det er viktig å redusere lekkasjene for å begrense det 
totale vannbehovet mest mulig.  
 
Lunner kommune er sertifisert som trafikksikker kommune. Det innebærer blant annet at 
skoler og barnehager har retningslinjer for trafikksikkerhet. 
 
Lunner kommune brukte i 2015 ca. 4,6 mill. kroner til skoleskyss. Trafikksikkerhetstiltak vil 
kunne gi uttelling i forhold til klima og energi, skoleskyss og folkehelse. Framtidig 
utbygging bør i tillegg lokaliseres slik at elever kan gå til skolen og til fritidsaktiviteter. 
Boligbygging må også ta hensyn til at en får nærhet til offentlig kommunikasjon og 
arbeidsplasser. 
Rådgivende Ingeniørers Forening har både i 2010 og 2015 kommet med rapporten "State of 
the Nation" som gir et helhetlig bilde av norsk infrastruktur og bygg. I 2015 rapporten 
pekes det på: «De største barrierene for et godt vedlikehold er økonomiske ressurser og 
manglende fokus hos politisk ledelse.» For Lunner kommune er beregnet behov for årlig 
avsetning til vedlikehold ca 10 mill for nåværende bygningsmasse. Lunner kommune har nå 
etablert en praksis hvor det avsettes vedlikeholdsmidler til alle nye byggprosjekter. Dette 
viser en politisk vilje til å prioritere vedlikehold. 
 
Det har de siste årene vært en stor utvikling i styringssystemer (SD-anlegg) for tekniske 
anlegg innen bygningsdrift, dette vil være effektivt å ta hensyn til i utviklingen av våre 
bygg og nybygg. Sentrale styringssystemer vil kunne varsle feil tidlig og gi direkte beskjed 
til driftspersonell uavhengig av hvor disse befinner seg, i enkelte tilfeller vil feilretting 
også kunne utføres uten oppmøte, men fra PC. Styring av temperatur, luft, adgang etc kan 
skje fra PC/telefon 
 
Offentlige uterom har i liten grad blitt prioritert i Lunner kommune. Det vil aktualiseres i 
forhold til framtidig tettstedsutvikling. Ved nye prosjekter vil utearealer bli planlagt i 
tilknytning til bygg.  
 

3 Mål og strategiske valg 
Kommunen har ved planperioden særlig fremhevet følgende 5 strategiske satsingsområder 
innenfor området KIME:  

1. Klima og miljø  
2. Vann og avløp 
3. Eiendomsforvaltning 
4. Vedlikehold av veger 
5. Trafikksikkerhet 
 
 
 



 

3.1 Klima og miljø  
Mål for perioden 
Vi vil…. 

Tiltak 
Vi skal…. 

Eier 

3.1.1  
Være gode innenfor 
klima- og energi 
løsninger 

3.1.1.1 –selv gå i front innenfor tiltak på klima 
og energi  
3.1.1.2 - velge klimavennlig og energisparende 
løsninger i alle kommunale byggeprosjekter 
3.1.2.3 - stille miljøkrav ved offentlige 
anskaffelser  
3.1.2.4 - stille krav og tilrettelegge for mest 
mulig miljøvennlig transport. 

 

E/I  
klimapådriver 

3.1.2  
At kommunal 
virksomhet skal 
være et eksempel i 
forhold til 
energieffektivisering 
og energiomlegging 

3.1.2.1 - gjennomføre EPC-prosjekt i 50% av alle 
kommunale bygg  
 
 
 
 
 

E/I 
Klimapådriver 

3.1.3 
Innføre årlig 
miljøpris 

3.1.3.1 - utarbeide kriterier og avsette midler i 
budsjett 

KIME-komiteen 

3.1.4 
Etablere 
klimaregnskap for 
kommunen 

3.1.4.1 - finne riktig metodikk for dette 
området 

Klimapådriver 

3.1.5 
Ha tilfredsstillende 
badekvalitet ved 
badeplassene 
Bøhrentangen, Svea 
og Kalvsjø. 

3.1.5.1 - ta jevnlige vannprøver fra 1.juni til 
1.sept (annenhver uke) 
 
 

Rådgiver miljø 

3.1.6 
Gjøre det lettere å 
være miljøvennlig i 
hverdagen for 
innbyggere og 
ansatte 

3.1.6.1 - forbedre avfallssortering slik at alle 
enheter kan sortere i alle fraksjoner. 
3.1.6.2 - ha en klimapådriver som jobber med 
holdningsskapende arbeid generelt.  
3.1.6.3 -foreslå overfor HRA å innføre insentiver 
for bedre sortering i kommunen, økt kontroll 

E/I 
Klimapådriver 
KIME komiteen 

3.1.7 
Følge opp 
forvaltningsplaner 
for vann 
 

3.1.7.1 - gjennomføre tiltak i lokale 
tiltaksanalyser innenfor områder som separate 
avløpsanlegg, kommunale avløpsanlegg og 
landbruk.  
 

Rådgiver klima 
/miljø, EI ved 
vann/avløp, 
landbrukskontoret 
for Hadeland 

3.1.8 
Øke andelen 
gjenbruk av 
inventar 

3.1.8.1 - vurdere om inventaret kan gjenbrukes   
før det eventuelt skal kasseres 

Alle avdelinger 



 

 
Måleindikator Periode/ realisering 

investering 
Statistikk fra EPC- prosjekt Innen 2017 

Stilling som klimapådriver er finansiert og besatt. 
Klimapådriver rapporterer aktiviteter og tiltak 

Hele planperioden 

Metodikk for klimaregnskap er valgt og tatt i bruk Hele planperioden 

Avfallssortering skal være etablert på alle enheter I løpet av 2018 
Prøveresultater fra badevann skal rapporteres og 
offentligjøres på hjemmesiden til Lunner kommune 

Hele planperioden 

Det skal rapporteres til vannregionmyndighetene om 
gjennomførte tiltak i handlingsplan for 
forvaltningsplanene. 

Hele planperioden 

 

3.2 Vann og avløp 
Mål for perioden 
Vi vil…. 

Tiltak 
Vi skal…. 

Eier 

3.2.1 
Fornye 2% av vann- 
og avløpsledningene 
pr. år 
 

3.2.1.1 - lage en prioritert saneringsplan 
3.2.1.2 - utarbeide en vedlikeholdsplan for 
utskifting av vann og avløpsnett, planen tar 
utgangspunkt i en fornyelsestakt på 2 % årlig som 
er nye nasjonale målsettinger. 
3.2.1.3 - utrede mulighet for å benytte egne 
ressurser i større grad for utskifting av 
ledningsnett, dette må suppleres med bruk av 
private entreprenører på enkeltstående 
kontrakter eller rammeavtale 

E/I  
 

3.2.2 
Øke 
tilkoblingsgraden, 
vann og avløp 

3.2.2.1 - ha møter med innbyggere for å 
informere og utrede om muligheter for tilkobling 
til offentlig ledningsnett 
 

E/I 

3.2.3 
Sørge for 
klimatilpassing på 
overvannsløsninger 

3.2.3.1 - i størst mulig grad håndtere overvann 
lokalt. Fordrøyningsløsninger skal velges ved 
tilkobling til overvannsnett 

E/I 

 
Måleindikator Periode/ realisering 

investering 
Kostra Årlig 
Kostra 2019 

Stilt krav i alle plan- og byggesaker Årlig 
 
  



 

3.3 Eiendomsforvaltning 
Mål for perioden 
Vi vil…. 

Tiltak 
Vi skal…. 

Eier 

3.3.1 
Forbedre 
tilstandsgraden på 
kommunale bygg  
 

3.3.1.1 - følge opp vedlikeholdsplanen.  
3.3.1.2 - redusere bygg/bygningsdeler med 
tilstandsgrad 3 med 10% årlig 
3.3.1.3 - tilpasse kommunens håndverkerlag 
bemanningsmessig i forhold til 
investeringsprosjektene som kommunen til 
enhver tid skal gjennomføre i egen regi. 
3.3.1.4 - oppdatere vedlikeholdsplanen 
kontinuerlig og foreta målinger av tilstandsgrad 
ca hvert 4. år. 
3.3.1.5 - Uteområder på kommunens eiendom 
må vedlikeholdes. 

E/I  
 

3.3.2 
Begrense 
ressursbruk/vedlikehold 
på arealer som skal 
avhendes/endre bruk. 

3.3.2.1 - utarbeide strategisk bruksplan for bygg 
 

E/I 

3.3.3 
Bedre samarbeid med 
tjenestestedene når 
det gjelder vaktmester 

3.3.3.1 - arrangere årlig møte på hvert 
tjenestested vedrørende kvalitet og samarbeid 
om bygningsdrift 

 
 

E/I 

3.3.4 
Bedre samarbeid med 
tjenestestedene når 
det gjelder renhold 

3.3.4.1 - arrangere årlig møte på hvert 
tjenestested vedr kvalitet og samarbeid om 
renhold 

 

E/I 

3.3.5 
Ikke besitte eiendom 
kommunen ikke har 
behov for 

3.3.5.1 - avhende eiendom som det ikke er 
behov for 

E/I 

  



 

Måleindikator Periode/ realisering 
investering 

Strategisk bruksplan for bygg ligger som vedlegg ved neste 
revidering av KIME-plan 

Innen 2020 

Minimum en intern kvalitetsrapport utfylt pr brukersted pr 
år. Møtereferat. 

Årlig i planperioden 

Minimum en intern kvalitetsrapport utfylt pr brukersted pr 
år. Møtereferat. 

Årlig i planperioden 

Rapportering salg av eiendom Innen 2020 

 

3.4 Vedlikehold av veger 
Mål for perioden 
Vi vil…. 

Tiltak 
Vi skal…. 

Eier 

3.4.1 
Øke kvaliteten på 
kommunale veger. 
 

3.4.1.1 - etablere en vedlikeholdsplan for 
kommunale veger   
3.4.1.2 - reasfaltere 1 km veg årlig.  
3.4.1.3 - legge 1 km ny asfalt på grusveg 
3.4.1.4 - utarbeide en vegnorm for å sikre ønsket 
standard på forskjellige typer kommunale veger. 
3.4.1.5 - ha særlig fokus på trafikksikkerhet i 
tilknytning til skolene 

E/I  
 

3.4.2 
Sørge for 
klimatilpasning på 
overvannsanlegg for 
veganlegg 

3.4.2.1 - ved utskiftning tilpasse gatesluk og 
stikkrenner, overvannsrør slik at de økes med en 
dimensjon. 

 
E/I 

3.4.3 
Videreføre utskifting 
av gatelys 

3.4.3.1 - Foreta utskifting av gatelys i henhold til 
veglysnormen 

E/I 

 
 
Måleindikator Periode/ realisering 

investering 
Antall km asfaltert veg rapporteres i Kostra Hele planperioden 

Utskifting av gatelys rapporteres i Kostra Hele planperioden 

Klimatilpasning overvann rapporteres ved avvik  
 

 
 

3.5 Trafikksikkerhet 
Mål for perioden 
Vi vil…. 

Tiltak 
Vi skal…. 

Eier 

3.5.1 
At flest mulig skal ha 
mulighet til å 
gå/sykle til/fra 

3.5.1.1 - etablere trygge skoleveger som gang- og 
sykkelveger 
3.5.1.2 - prioritere å skape sammenhengende 
gang – og sykkelvegnett, særlig i tilknytning til 
veier som benyttes som skoleveger  

E/I, Areal og 
samfunn  
 



 

skole/SFO, og til 
trafikk-
knutepunkter/ 
fritidsarenaer 

3.5.1.3 -følge opp prioriteringer i vedtatt 
tiltaksliste for trafikksikkerhet 
3.5.1.4 - ha gå- til skolen – aksjoner for alle 
skolene. Premiering, «ski kort» 
3.5.1.5 - finne og merke alternative veger som 
barna kan benytte til og fra skole og fritid 
3.5.1.6 - arbeide aktivt fra politisk hold opp mot 
statens vegvesen og Oppland fylkeskommune i 
forhold til å få gjennomført prioriterte 
trafikksikkerhetstiltak i kommunen 
3.5.1.7 - etablere en tverrfaglig gruppe hvor 
politiet, Trygg Trafikk, helsemyndigheter, 
representant for eldrerådet og andre aktuelle 
kommunale representanter jobber tverrfaglig i 
forhold til trafikksikkerhet. 
3.5.1.8 -registrere i temakart for barnetråkk og 
følge opp med vurdering av aktuelle tiltak. 

 
Skyssreglement er vedlagt planen. 
 
Måleindikator Periode/ realisering 

investering 
Måle antall meter med nye gang/sykkelveger 2020 
Gjennomførte tiltak på alle skolene 2019 
 
  



 

 

4 Tiltaksplaner 
 

4.1 Tiltaksplan Investeringer 

 
Tiltak  Kode Plan 2017 2018 2019 2020 KOMMENTAR Prioritet 

I 2017 

Oppgradere nød/ledelys/el F TE 200 200 200 200 Nød- og ledelys har gammel teknologi 
og trenger oppgradering.    

Renholdsbil til ambulerende         200   Kjøpe ut leaset bil (leaset fra 2013)   

Bil vaktmester     650     650 Bil fra 1997 ønskes byttet i 2017, bil fra 
2002 ønskes byttet i 2020   

Bytte ut kombimaskin/traktor (snø, gress, 
feie mm)       300     Egholm er fra 2006, økt 

reparasjonskostnader de siste år   

Stor tørketrommel, LOS-vaskeriet       150     Kan ikke reparere den gamle lenger iflg 
servicemann   

Asfaltering 1 km veg hvert år O TE 1000 1000 1000   Øke vedlikehold av vegnettet  1 

Avfallssystemer     300       
Nye dunker til avfallsortering både 
utvendig og innvendig på alle 
tjenestesteder som ikke har 

  

              Ny vaktbil. Flyttet fra 2017. Sjansen for 
økte   

Vaktbil veg O TE 0 650 0   kostnader på drift /rep. medfølger.   

Gatelys O TE 1 500 1 500 1 500 1 500 Skifte armatur i gatelys til LED jfr. 
plan. 3 

Klimaregnskap O TE 100       Verktøy vil kanskje kreve lisens eller 
konsulentbistand etc 4 

Rehabilitering ledninger VA S TE 5 000 5 000   5 000 5 000 2 % av ledningsnettet skiftes årlig ihh 
til teknisk plan.   

Gravemaskin VA S TE 1 400 0 0   
Ny gravemaskin for graving av 
lekkasjer og mindre reparasjoner på 
vann og avløpsanlegg. 

  

Vaktbil VA S TE 0 0 600   Ny vaktbil vann og avløp   

Øke brannvannskapasitet på Roa VA     12 000       Er et krav ifht videre  utbygging på Roa   

Kommunikasjonsutstyr til høydebasseng og 
pumpestasjoner     650       Leid samband med Telenor nedlegges  - 

overgang til radiosamband   

VA ledning til Nordstrand skidestinaskjon     1 000       Skal vedtas gjennom utbyggingsavtale   

Pumpest. avløp Rypesekkvegen Lunner. S TE 0 1 600 0   Eksisterende pumpestasjon skiftes ut.   

Traktor     1 500       Skifte gml fra 2004 2 

P 557, Grøa vannverk,overføringsledning S TE 0 0 0   

Usikre tall, P2-vedtak, p3 vedtak i høst. 
5 mill er overføringsledningen som 
ganske sikkert kommer uansett. Saken 
blir fremmet i løpet av 2016 – 
forprosjekt som omhandler 
vannforsyning til begge kommuner – 
Vet ikke pris enda da det kan være fra 5 
til 100 mill kroner avhengig av løsning. 
LK sin andel 50%. 

  

Kjøp av ny tankbil til brannvesenet Gran og 
Lunner O TE 1 200       Erstatte gammel tankbil  5 

 
 
 
 



 

 

4.2 Tiltaksplan Drift 
 

 



 

 

5 Vedlegg  
 

• Regional plan for Hadeland 2015-2021 
• Regional plan for klima og energi Oppland 2013-2024 
• Skyssreglement 
• Liste over prioriterte trafikksikkerhetstiltak. 
• Forvaltningsplan for vann, Vannregion Vest Viken 
• Forvaltningsplan for vann, Vannregion Glomma 
• Klimaplan (kommer) 
• Vedlikeholdsplan 
• Veilysnorm 

 
 
 
 
 
 
 


	1 Sammendrag
	2 Plan og overordnet strategi for området
	2.1 Planens struktur
	2.2 Sentralt lovverk, satsninger og omstillinger
	2.3 Sammenheng mot kommunal planstrategi
	2.4 Utviklingstrekk for området

	3 Mål og strategiske valg
	3.1 Klima og miljø
	3.2 Vann og avløp
	3.3 Eiendomsforvaltning
	3.4 Vedlikehold av veger
	3.5 Trafikksikkerhet

	4 Tiltaksplaner
	4.1 Tiltaksplan Investeringer
	4.2 Tiltaksplan Drift

	5 Vedlegg

