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1 Sammendrag 
 
I forslag til Kommunal planstrategi 2016 – 2019 har kommunestyret foreslått disse sentrale 
satsingsområdene 

 barn og unges oppvekstforhold 

 likestilling, inkludering og integrering 

 tettstedsutvikling og næringsutvikling 
 
I kapittel 2.3 i kommunedelplanen har vi på noe av det kommunen  som  samfunnsutvikler 
kan gjøre innen disse satsingsområdene. I tillegg må planen følge opp de utfordringene 
folkehelseoversikten har pekt på. Folkehelse er derfor lagt inn som et eget målområde i 
kapittel 3 sammen med tettstedsutvikling, næringsutvikling og kommunikasjon/bredbånd. 
Sistnevnte målområde i stor grad er lagt til andre forvaltningsnivåer, så det er viktig at 
kommunen har fokus på dette. Det kan være arbeid mot sentrale myndigheter, deltakelse i 
prosjekter og i samarbeidsmiljøer. 
 
Lunner kommune har følgende visjon:  

«Det gode liv lever vi bedre i Lunner! Nær naturen – nær byen!» 
 

Hva som er det gode liv har over tid endret seg og kan være forskjellig fra person til 
person. Dersom en ønsker befolkningsvekst, jfr. mål i kommuneplanen, vil det være viktig 
at vi har et variert tilbud slik at mange finner «det gode liv» i Lunner. Dette kan dreie om 
alt fra å ha variert botilbud tilpasset de ulike fasene i livet, det kan være muligheten for å 
ha arbeidsplassen sin nært hjemmet eller muligheten for et variert arbeidsmarked i 
akseptabel reiseavstand hjemmefra. Det kan også være muligheten til å bruke marka til 
friluftsaktiviteter eller arenaer for organiserte aktiviteter av ulikt slag. 
 
Vi har de einere årene satt et stadig større fokus på tettstedsutvikling. Et godt tettsted gir 
muligheter for tilbud innen transport, handel, møteplasser og aktiviteter. I Lunner har vi 
definert Harestua, Grua, Roa og Lunner som tettsteder, men vi skal prioritere utviklingen 
på Harestua og Roa. Der er det store utbyggingsprosjekter i kommunal regi som 
understøtter ønsket tettstedsutvikling. Det er i denne kommunedelplanen foreslått tiltak 
knyttet til boligbygging i alle fire tettstedene. 
 
Når det gjelder næringsutvikling er det viktig å ha arealer som er klare til utbygging. 
Planen setter mål for dette. 
 
For at innbyggerne skal kunne leve det gode liv i Lunner, lengst mulig uten behov av 
bistand, er folkehelse et viktig område. Kommunen kan legge til rette for fysisk aktivitet, 
møteplasser og bidra inn der det er behov for hjelp til selvhjelp. At kommunen bidrar på 
dette området vil gi gevinster i form av livskvalitet for den enkelte innbygger og redusert 
press på kommunale tjenester. Ulike grupper av befolkningen, eldre, funksjonshemmede, 
innvandrere mv. Må i større grad ses på som en ressurs i samfunnsutviklingen, og aktivt 
trekkes med i samfunnsplanleggingen. 
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2 Plan og overordnet strategi for området 

2.1 Strukturen i planen 
Kommunedelplan for Samfunnsutvikling tar utgangpunkt i Kommuneplanens samfunnsdel 
2013 – 2024 og forslaget til ny kommunal planstrategi (2016 – 2019). Kommunedelplanen 
fastlegger målene og strategiene for den helhetlige samfunnsutviklingen i Lunner 
kommune. Disse skal vi følge opp ved å gjennomføre konkrete tiltak. 
 
Vi skal justere (rullere) de 4-årige tiltaksplanene i kapittel 3 og 4 hvert år gjennom 
arbeidet med handlingsprogrammet/økonomiplanen og årsbudsjettet. Vi skal rapportere på 
kapitlene 2.3 og 3 i årsmeldingen. Hvert fjerde år, eller når vi har behov for det, skal vi 
revidere kommunedelplanene. En revisjon betyr at vi vil gjøre større endringer i målene 
eller strukturen i planen. 
 
Kommunedelplan Samfunnsutvikling handler om temaene 

 demografi (befolkningssammensetning) 

 folkehelse 

 tettstedsutvikling 

 næringsutvikling 

 kommunikasjon/bredbånd (overordnet infrastruktur) 

 samfunnssikkerhet og beredskap 

 arealforvaltning 

2.2 Sentralt lovverk, satsninger og omstillinger  
Temaene innenfor kommunedelplan samfunnsutvikling blir regulert i blant annet disse 
lovene og forskriftene 

 folkehelseloven  

 plan- og bygningsloven 

 naturmangfoldloven 

 kulturminneloven 

 jordloven 

 sivilbeskyttelsesloven 

 forskrift om kommunal beredskapsplikt 
 
Staten har forventninger til hvordan vi skal gjøre den kommunale planleggingen og hva den 
skal inneholde. I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, legger 
staten vekt på at vi skal ha 
 

 gode og effektive planprosesser gjennom  
o enklere regelverk og bedre samarbeid 
o mer målrettet planlegging 
o økt bruk av IKT i planleggingen 
o mer kunnskapsbasert planlegging 

 

 bærekraftig areal- og samfunnsutvikling ved å   
o bidra til et klimavennlig og sikkert samfunn 
o sørge for aktiv forvaltning av natur- og kulturverdiene 
o legge til rette for innovasjon, bruke kompetanse og ha en framtidsrettet 

næringsutvikling  
 

 attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområde ved å ha 
o samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
o framtidsrettede og miljøvennlige transportsystemer 
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o levende by- og tettstedssentre 
o fokus på helse og trivsel 

 
Kommune- og regionreformen 
Lunner kommune har besluttet å fortsette som egen kommune etter at vi har utredet å slå 
oss sammen med Gran. De utredningene som ble gjennomført i kommunereformarbeidet 
skal vi bruke planleggingen framover, selv om kommunegrensene ligger fast.  
 
Regjeringen la i april 2016 fram en stortingsmelding om nye regioner. Regjeringen foreslår 
at større regioner skal få et tydeligere ansvar for samfunnsutviklingen i sin region. I 
meldingen er det foreslått tiltak for å styrke regionene som premissleverandør for egen 
utvikling og bedre samordning mellom kommuner, region og stat. Det er foreslått 
overføring og vurdering av overføring av oppgaver og ansvar innen en rekke områder. Blant 
annet innenfor samferdsel, kulturminnevern, kultur, næringsutvikling og friluftsliv. 
Regjeringen vil ha ca. 10 regioner. 
 
Videre prosess 

 proposisjon om nye oppgaver og roller våren 2017 

 proposisjon med forslag til ny regional struktur 2017 

 nye regioner og kommuner trer i kraft fra 1.januar 2020 
 

2.3 Sammenheng mot kommunal planstrategi 
 
Satsningsområder fra 
kommunal planstrategi 

 Bidrag fra samfunnsutvikling 

Barn og unges oppvekstsvilkår Tilrettelegge for fysiske aktiviteter, lekeplasser, 
trafikksikkerhet, friluftsområder og møteplasser gjennom 
arealplanleggingen. 

Ivareta samfunnssikkerheten i arealplanleggingen og 
beredskapsarbeidet. Kriminalitetsforebyggende planlegging 
og klimaendringer er temaer vi må vurdere i 
arealplanprosessene. 

Ta hensyn til radon, forurenset grunn og høgspentanlegg i 
arealplanleggingen. 

Involvere barn og unge sin representant og ungdomsrådet mer 
aktivt inn i større planleggsoppgaver.  

Bruke barne- og ungdomstråkkregistreringer som et verktøy i 
arealplanleggingen. 

Likestilling, inkludering og 
integrering 

Sørge for universell utforming gjennom 

 tilgjengelighet 

 klart språk 

Involvere innbyggerne og grunneierne 

 i planprosesser 

 på møteplasser 

 ved brukerundersøkelser/brukertester 
(tjenestedesign) 

 ved å bruke ulike kanaler for å informere 

Involvere Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og 
eldrerådet aktivt i større planleggsoppgaver. 

Inkludere innbyggerne i kommunen ved å  

 skape mangfold i bomiljøene i tettstedene 

 fortette i etablerte bomiljøer 
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Satsningsområder fra 
kommunal planstrategi 

 Bidrag fra samfunnsutvikling 

Tettstedsutvikling og 
næringsutvikling 

Bidra til utviklingen av tettstedene Roa og Harestua ved å 
planlegge og gjennomføre tiltak. 

Sørge for attraktive tettsteder som bidrar til befolkningsvekst 
(øke innflyttingen og redusere fraflyttingen) med  

 variert botilbud, økt antall leiligheter 

 tjenestetilbud som er tilpasset pendlerfamilier 

 kommunale tjenester lagt til tettstedene 

 gangavstand mellom boligene og sentrum 

 snarveger og gang- og sykkelveger 

 ulike typer møteplasser 

Definere sentrumskjernen i tettstedene og være tro mot 
disse. 

Bruke vassdragene og grøntområdene som positive elementer 
i tettstedene. 

Klargjøre næringsområdene ved å 

 samarbeide med de private aktørene 

 bygge ut kommunal infrastruktur helt eller delvis 

 kjøpe og selge de arealene som skaper etableringer 

Bidra til møteplasser og kompetanseheving for næringslivet. 

Ha en reflektert holdning til bruksendringer til næringsformål 
i arealplanene 

Ha en positiv holdning til å etablere tilleggsnæringer i 
landbruket med grunnlag i ressursgrunnlaget til eiendommen 

Opprettholde landbruket sine produksjonsarealer 

 

 

2.4 Utviklingstrekk for området 
Demografi (befolkningssammensetning) 
Den gjennomsnittlige årlige befolkningsveksten i perioden 2000-2015 var på 0,57 %. I 2015 
var veksten på 0,46 %. Lunner har over tid hatt et fødselsoverskudd. Det vil si at antall 
fødte er høyere enn antall døde og at vi har en ung befolkning. Befolkningsframskrivingene 
til 2030 viser at vi får noe økning i innbyggertallet i alle aldersgrupper, men med relativt 
mye høyere vekst i gruppen 67 år og eldre sammenlignet med aldersgruppen 18 – 67 år. 
Dette er en nasjonal trend. 
 
Som Norge for øvrig, er vi avhengig av innvandringen for å oppnå befolkningsvekst. Vi 
opplever en flyktningekatastrofe i Europa. Den gir Norge forpliktelser til å ta imot dem som 
er utsatt for å bli forfulgt i sitt eget land. Dette treffer også Lunner kommune. 
 

Folkehelse 
Å jobbe systematisk med folkehelse skal bidra til å øke livskvaliteten for innbyggerne og gi 
dem helsegevinster som bidrar til å redusere bruken av de offentlige tjenestene. Vi viser 
til Oversikt over helsetilstanden i befolkningen, Kommunestyresak 20/16, hvor det blir 
pekt på tre satsingsområder/hovedutfordringer for en bedre folkehelse i Lunner kommune 

 barn og vekt 

 psykisk helse, - barn, unge og eldre 

 bruk av rusmidler og tobakk 
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Lage attraktive tettsteder 
Behovene i samfunnet skaper en økt etterspørsel etter boligområder tett ved 
arbeidsplassene, kommunikasjonsknutepunktene, servicetilbudet og kultur- og 
fritidsaktivitetene. Dette letter hverdagen for innbyggerne som både skal arbeide, ta seg 
av familien og delta i samfunnsaktiviteter samtidig som det reduserer behovet for bruk av 
privatbilen. En god tettstedsutvikling skal bidra til at vi kan ta vare på dyrka og dyrkbar 
jord i kommunen vår. Dette kan vi gjøre ved å ha en effektiv arealutnyttelse og fortette 
områder som allerede er bygd ut. Attraktive tettsteder betyr også mye for næringsutvikling 
og konkurransekraft.  
 
I Lunner er det gjennomført store strukturendringer rent faktisk og gjennom planverk de 
senere årene. Gjennom vedtak av den nye kommuneplanen i 2013 og med en oppfølging i 
regional plan for Hadeland i 2015, er det to tettsteder som er viet stor plass til utvikling, 
nemlig Harestua og Roa. Vi skal i stor grad legge nye kommunale tjenestetilbud til disse 
tettstedene for å styrke dem – og bidra til en økt attraktivitet. På Harestua er det 
gjennomført store investeringstiltak for å få på plass et sentrumsområde med tilhørende 
fasiliteter. På Roa, som er et sentralt regionalt kommunikasjonsknutepunkt, er det bygd et 
større boligbygg for innbyggere med spesielle behov (Frøystadtunet). Samtidig planlegger 
vi etterbruk av hele Frøystadområdet. Ny rv4 ved Sand vil gi oss en kryssløsning med 
tilkopling direkte ned mot en ny skysstasjon og Garveriet.  
 
Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland har vært ute på høring. Denne 
planen inneholder godt materiale som vi kan bruke for å gjøre tettstedene våre mer 
attraktive å flytte til og etablere handelsvirksomhet i. 
 

Næringsutvikling 
Strategisk næringsplan ble vedtatt i oktober 2013. Planen tydeliggjør kommunen sin satsing 
på næringslivet og den er et styringsdokument for Lunner næringsforum og 
administrasjonen. Planen inneholder 41 tiltak. Av disse er ¾ gjennomført. Vi må revidere 
planen eller la den inngå i en interkommunal næringsplan med Gran kommune (se 
punktliste nedenfor).  
 
Lunner kommune vil også framover være en pendlerkommune og ha handelslekkasje. 
Mange av innbyggerne sine private og offentlige tjenestetilbud er lagt til Gran sentrum. 
Over 700 yrkesaktive i Lunner kommune jobber daglig i nabokommunen. Sett i et regionalt 
perspektiv er det å understøtte regionsenteret bra og det bidrar til større næringsvekst og 
nye attraktive arbeidsplasser på Hadeland. Samtidig må Lunner ta grep som gjør at 
virksomhetene etablerer seg her og gi muligheter for bedrifter til å videreutvikle seg her.  
 
I Regional plan for Hadeland er disse målene vedtatt 

 videreutvikle næringssamarbeidet knyttet til regionen sine utviklingsakser 

 utarbeide en felles næringsplan for Gran og Lunner og videreføre samarbeidet om 
en næringshage og etablererveilederen 

 vektlegge vertskapsrollen ovenfor næringslivet, og sammen eller hver for oss, 
utvikle faste møteplasser med lokalt næringsliv 

 sørge for at kommunen alltid har tilgjengelige opparbeidede næringsarealer 

 utvikle en felles strategi for å lokalisere rett virksomhet på rett sted 

 videreutvikle Hadelandskonferansen som en viktig, årlig møtearena for 
næringslivet, innbyggerne og det offentlige Hadeland 

 
Det å utvikle attraktive tettsteder med avgrensede sentrumsområder et viktig arbeid for 
lokal næringsutvikling. 
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Landbruk 
Landbruket i Lunner er i endring, som i resten av landet. Nedgangen i antall brukere går i 
samme tempo i Lunner som i Oppland og i landet for øvrig, ca. 10 % nedgang i perioden 
2010 – 2015 (for Hadeland er nedgangen svakere, ca. 5 %). For husdyrholdet er bildet mer 
nyansert. Mjølkeproduksjonen er synkende, mens det er økning for sau og ammeku. I 
Lunner er nedgangen i antallet mjølkekuer og oppgangen i antallet sauer, prosentvis større 
enn i landet for øvrig. 
  
Det er et nasjonalt mål om å øke den norske matproduksjon med 20 % i løpet av de neste 
20 årene. Det er en utfordring å opprettholde Lunners relative andel av denne 
produksjonen og opprettholde sysselsettingen i landbruket totalt (summen av tradisjonelt 
landbruk og tilleggsnæringer). 
 
Det er også en utfordring å opprettholde landbruket sine produksjonsarealer. Det er 
utbyggingspress på dyrket mark, rundt Lunner og Roa. I Mylla- og Sveaområdet er det press 
på omdisponering av produktive skogarealer i forbindelse med ønsker om nye 
hytteområder. Vi må følge opp den nasjonale jordvernstrategien i kommunen, slik at 
Stortinget sitt mål, vedtatt den 8.12.2015, om at årlig omdisponering av dyrket jord skal 
være mindre enn 4.000 dekar innen 2020 blir nådd. 

 
Kommunikasjon/bredbånd (overordnet infrastruktur) 
Gjennomgangstrafikken, det vil si trafikken hvor reisen hverken begynner eller slutter på 
Hadeland, utgjør om lag 7 % av all trafikk på Hadeland. 68 % av trafikken er ren 
lokaltrafikk som både starter og slutter på Hadeland. Rv4 blir bygd ut til firefelts veg 
mellom Roa og Jaren. Dette er den klart mest trafikkerte vegstrekningen i kommunen, med 
en årsdøgntrafikk (ÅDT) på over 12.000 kjøretøy sør for Gran sentrum. I Nittedal skal 
«kollektivkonseptet» bli lagt til grunn ved utbygging av rv4. Dette innebærer å utbedre 
eksisterende trasé og tilrettelegge for å øke kollektivtransporten. E16 blir bygd i ny trase 
mellom Olimb og Eggemoen i Jevnaker og Ringerike kommuner. 
 
Det er bygd ut noe gang- og sykkelveger i tilknytning til tettstedene og i nærheten av 
skolene. Det mangler et sammenhengende gang- og sykkelvegnett mellom tettstedene. 
Også i nærområdene til enkelte skoler er gang- og sykkelvegtilbudet mangelfullt. 
 
Togtilbudet på Gjøvikbanen baserer seg i stor grad på pendling til Oslo-området, med vekt 
på avganger mot Oslo på morgenen og fra Oslo på ettermiddagen/kvelden. Tilbudet er ikke 
godt egnet for å pendle nordover. 
   
Busstilbudet blir styrt av Oppland fylkeskommune. De fleste interne rutene er basert på 
behovet for skoleskyss. Den viktigste interne bussruten for arbeidsreisene er ruta mellom 
Harestua og Brandbu, via Mohagen industriområde. Det er i tillegg noen region- og 
serviceruter for handlende og langruter for pendlere (Landekspressen). Rutetilbudet på 
kveldstid og i helger er dårlig, noe som medfører stor avhengighet av privatbil. Det går 
flybuss fra Ringerike til Gardermoen som har stoppested på Roa. Denne er ikke en del av 
fylkeskommunen sitt kollektivsystem og korresponderer dårlig med øvrige bussruter.  
 
Kommunikasjon innebærer også digital infrastruktur. Dette er en viktig forutsetning for god 
utvikling både innenfor næring, kompetanse og omstilling. Det er bygd ut fibernett i de 
mest sentrale strøkene i kommunen, mens det er basert på trådløst nett eller ADSL i øvrige 
områder. 4G mobilnett er under utbygging og dekker i dag enkelte områder. 
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Samfunnssikkerhet og beredskap 
Kommunestyret vedtok i juni 2012 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for 
Hadeland. Denne analysen identifiserer hvilke forebyggende tiltak som vi bør iverksette for 
å redusere sannsynligheten for at uønskede hendelser skal skje og avhjelpende tiltak for å 
begrense konsekvensene dersom det allikevel skulle skje. Vi må revidere ROS-analysen i 
2016. Dette skjer i et samarbeid med Gran kommune. 
 
Ros-analysen et godt grunnlag for beredskapsplanene. Lunner kommune har et oppdatert 
planverk med generelle beredskapsplaner og fagplaner innen sektorer som helse og 
teknisk. Vi gjennomfører jevnlige øvelser. 
 
§ 4-3 i plan- og bygningsloven stiller krav om risiko- og sårbarhetsanalyse for å sikre at 
forhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, eller eventuelle 
endringer i slike forhold som følge av den planlagte utbyggingen, blir avdekket og lagt til 
grunn for planleggingen. ROS-analyser gjennomfører vi både på kommuneplannivå og i 
reguleringsplaner. 
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3 Strategiske satsingsområder, mål og tiltak 
Med bakgrunn i beskrivelsene av utviklingstrekkene ovenfor, faglige vurderinger og 
kommunen sitt forslag til planstrategi, framhever samfunnsutviklingsplanen disse 
strategiske satsingsområdene 
  

1. lage attraktive tettsteder 
2. næringsutvikling 
3. folkehelse 
4. kommunikasjon og bredbånd (overordnet infrastruktur) 

 

3.1 Lage attraktive tettsteder 
 
Det attraktive tettstedet bærer preg av å være tett, urbant og bymessig. Det har mange 
sentrumsfunksjoner lokalisert i gangavstand fra hverandre og med torg, uterom, 
møteplasser og kulturtilbud som inspirerer til samvær og opplevelser i det offentlige 
rommet. Tettstedene våre er i minste laget til å klare å innfri slike ambisjoner, men det er 
allikevel viktig å kjenne til hva som preger attraktive tettsteder og jobbe for å få det til 
også i Lunner. 

 
Mål for perioden 

Vi vil …. 

Tiltak (maks 4) 

Vi skal ….. 

Eier/periode 

realisering 

ha tettsteder som 

folk vil flytte til og 

bli boende i 

(Harestua, Roa, 

Grua og Lunner) 

 

gjennomføre stedsutviklingsprosjekt på Roa 2017 

planlegge og etablere møteplasser som for 

eksempel turstier og lekeplasser 

 

2017 - 2020 

legge til rette for pendlerfamilier, for eksempel ha 

åpningstider i offentlige tjenester som er tilpasset 

behovet for pendlerne og ha kapasitet på 

parkeringsplasser 

2017 - 2020 

ha oppdaterte arealplaner i tettstedene 2017 - 2020 

ha strandpromenade langs Harestuvannet fra Kiwi 

til Bøhrentangen 

 

ha sammenhengende gangvegnett langs Vigga fra 

Sand til Shell. 

2020 

ha gode kart som forenkler arealplanleggingen og 

byggesaksbehandlingen 

2017, 2020 

utvikle Harestua til 

et tettsted med 

sentrumsfasiliteter i 

Sagparken 

legge kommunale tjenester i Sagparken 

 

 

 

2017 - 2020 

videreutvikle Roa 

som tettsted  

legge kommunale tjenester til Roa 

 

fortette innen området 

2017 - 2020 

bruke Lunner Boligstiftelse til å bygge leiligheter 

for spesielle grupper 

2017 
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Mål for perioden 

Vi vil …. 

Tiltak (maks 4) 

Vi skal ….. 

Eier/periode 

realisering 

legge til rette for 

nye boliger på Grua 

i gangavstand til 

jernbanestasjon og 

barneskole  

bidra til å legge infrastruktur til private 

utbyggingsområder 

2017 - 2020 

legge til rette for 

nye boliger på 

Lunner i 

gangavstand til 

jernbanestasjon og 

Lunner barneskole 

gå gjennom reguleringsplaner for å gi muligheter til 

å bruksendre bygg fra næring til bolig 

 

 

2018  

bidra til at Liåker og Sørenggutua blir bygd ut 2018 

 
 
Rapportering 
Måleindikator Ambisjonsnivå 

Øke andelen av befolkningen som bor i 

tettstedene 

Andel av befolkningen som bor i tettstedene 

skal være minst 75 % (kommunegruppe 7 

var i 2014 73,7 %, Lunner var i 2015 på 

62,6 %) 

Øke antall innbyggere innen en avstand på 

900 m fra Harestua arena 

Antall innbyggere innen en avstand på 900 

m fra Harestua arena øker med minst 50 pr. 

år 

Øke antall innbyggere innenfor 

avgrensingen rv4, E16 og Gjøvikbanen på 

Roa 

Antall innbyggere innenfor avgrensingen 

rv4, E16 og Gjøvikbanen øker med minst 20 

pr. år 

Øke antall boenheter < 2 km fra stasjonen 

på Grua 

Antall bygde nye boenheter pr. år < 2 km 
fra stasjonen er: 15 

Øke antall boenheter < 2 km fra stasjonen 

på Lunner 

Antall bygde nye boenheter pr. år < 2 km 
fra stasjonen er: 10 
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3.2 Næringsutvikling 
Vi skal arbeide aktivt for å skape nye arbeidsplasser i kommunen. Strategisk næringsplan 
har følgende visjon: Sammen for vekst og utvikling». I dette ligger det et kommunalt 
ansvar å være bidragsyter til å tilrettelegge og drive nettverksarbeid. 

 
Mål for perioden 

Vi vil…. 

Tiltak (maks 4) 

Vi skal... 

Eier/periode 

realisering 

ha utbyggingsklare 

næringsarealer  

prioritere utbygging av kommunal infrastruktur 

som bidrar til næringsetableringer 

2017 - 2020 

kjøpe/selge eiendommer som bidrar til at 

attraktive næringsarealer blir tilgjengelige for 

utbygging 

2017 - 2020 

ha tettsteder som er 

attraktive for 

næringsetableringer 

ha næringsrådgiver som aktivt oppsøker bedrifter 2017 - 2020 

benytte tjenester 

innen «Inn på tunet» 

Kjøpe tjenester innen «Inn på tunet» som et 

alternativ til tjenester i egen regi innen skole og 

helse 

2017 – 2020 

opprettholde 

landbrukets 

produksjonsarealer 

ikke omdisponere dyrket mark til utbyggingsformål 2017 - 2020 

 
 

Rapportering 
Måleindikator Ambisjonsnivå 

Antall dekar næringsarealer som er 

utbyggingsklare 

Antall dekar som er utbyggingsklart: 20 daa 

Antall nye virksomheter øker pr. år Antall nye virksomheter øker med xx pr. år 

Antall nye arbeidsplasser innen «Inn på 

tunet» 

Antall nye arbeidsplasser pr. år: 1 

Omdisponerte produksjonsarealer i 

landbruket 

Omdisponerte produksjonsarealer i 
landbruket = 0 
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3.3 Folkehelse 
 
Å jobbe systematisk med folkehelse skal bidra til å øke livskvaliteten for innbyggerne og gi 
dem helsegevinster som bidrar til å redusere bruken av de offentlige tjenestene. Innen 
dette området er det viktig å få til et godt samarbeid med frivillig sektor. 

 
Mål for perioden 

Vi vil …. 

Tiltak (maks 4) 

Vi skal …… 

Eier/periode 

realisering 

Barn og vekt 

legge nye 

boligområder i 

gangavstand til 

sentrum og 

tjeneste- og 

fritidstilbud 

 

legge til rette friluftsområder for alle 2017 - 2020 

etablere aktivitetsområder i tettstedene 2017 - 2020 

markedsføre aktivitets- og friluftsområder gjennom 

arrangementer og informasjon 

2017 - 2020 

ha tilskuddsordninger for allmenn bruk av private 

lekeplasser 

2017 - 2020 

Rusmidler og 

tobakk 

hindre uheldige 

miljøer i å etablere 

seg 

planlegge trygge og oversiktlige omgivelser 

(kriminalitetsforebyggende planlegging) 

 

2017 - 2020 

Psykisk helse, 

barn, unge og 

eldre 

forebygge 

ensomhet blant 

eldre 

bidra til å etablere og opprettholde botilbud for 

eldre hvor det er lagt til rette for noe fellesskap, og 

stimulere til at private utbyggere tar større hensyn 

til at boligområder skal fungere i hele livsløpet 

 

2017 - 2020 

Planlegge og etablere møteplasser 2017 - 2020 

 
 
Rapportering 
 
Måleindikator Ambisjonsnivå 

Reduksjon i andelen overvektige femåringer Andel overvektige femåringer går ned til 15 

% innen 2020 (folkehelseoversikten sier ca. 

20 % overvektige barn under skolepliktig 

alder) 
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3.4 Kommunikasjon/bredbånd (overordnet infrastruktur) 
 

Som overordnet infrastruktur i Lunner regnes riks- og fylkesveger, jernbane- og busstilbud og 

digital infrastruktur som bredbånd. Dette er områder hvor kommunen hovedsakelig kan 

arbeide for å påvirke planprosesser og prioriteringer i andre forvaltningsnivåer. Mye av dette 

hører hjemme i det politiske apparatet. 

 
Mål for perioden 

Vi vil…. 

Tiltak (maks 4) 

Vi skal …… 

Eier/periode 

realisering 

påvirke Statens 

vegvesen til å 

begynne å bygge ny 

rv4 Roa-Gran grense 

innen 2018 

 

jobbe for en 

sammenhengende 

utbygging av rv4 

mot Oslo 

samarbeide med Statens vegvesen om rask 

byggeplanlegging 

2017 

være en aktiv deltaker i samarbeidsalliansen Stor-

Oslo Nord 

2017  

samarbeide tett med Gran og Statens vegvesen 

om bomfinansiering av Rv4 

2017 

samarbeide tett med Nittedal kommune og 

Statens vegvesen om utbygging av Rv 4 mot Oslo 

2017 -2020 

ha en Gjøvikbane 

med redusert 

kjøretid mellom 

Oslo og Jaren som er 

tilpasset behovet til 

pendlerne 

 

være en aktiv deltaker i samarbeidsalliansen Stor-

Oslo Nord 

2017 - 2020 

støtte opp om Citylink som medfører å prioritere 

utbygging av grenbanene ut fra Oslo 

2017 - 2020 

prioritere å regulere lengre plattformer om det 

blir nødvendig 

2017 - 2020 

se på stasjonsstrukturen dersom dette kombinert 

med andre tiltak reduserer kjøretiden 

2017 - 2020 

jobbe for at alle 

innbyggerne våre 

skal ha tilgang til 

digital infrastruktur 

med tilstrekkelig 

kapasitet  

delta i prosjekt sammen med Gran og Jevnaker 

hvor vi søker om NKOM midler til å bygge 

bredbåndskapasitet 

2017 

 
  



Kommunedelplan Samfunnsutvikling 2017-2020 

 

Side 15 

 

Rapportering 
Måleindikator Ambisjonsnivå 

Arbeidet med å bygge RV4 Roa – Gran 

grense er satt i gang innen 2018 

 

Utbyggingen av RV4 mot Oslo er omtalt i 

handlingsprogrammet for Nasjonal 

Transportplan 2018-2029 

Utbyggingen av RV forbi Rotnes er 

innarbeidet i Oslopakke 3 

 

Tiltak på Gjøvikbanen er innarbeidet i 

handlingsprogrammet til Jernbaneverket for 

perioden 2018-2029 

 

Antallet husstander med tilstrekkelig 
bredbåndskapasitet er økt  

Økning > 250 husstander innen 2020 
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4 Tiltaksplaner 

4.1 Milepælsplan investeringer 
Investeringsprosjekter  2017 2018 2019 2020 

 Stedsutviklingsprosjekt Roa 1 000 F4        

 Ajourholde kart   630  F4      F4 

 Parkeringsplasser  F1        

 Pendlerparkering  F1        

 Kjøpe eiendom til 
næringsformål 

 F1        

 Strandpromenade Harestua          

 Gangvegnett langs Vigga på 
Roa 

  F1       

 
Tabell 1 Milepælsplan investering 

 
Kommentarer til investeringer og milepælsplan:  
  
Investeringstiltakene er vist med beløp per år. Driftstiltakene er vist med beløp for endring 
i forhold til foregående år. 
 
Stedsutviklingsprosjekt Roa: 
I 2017 skal vi gjennomføre arbeidet med en ny områdereguleringsplan for hele Roa, basert 
på stedsanalysen som er gjort i 2016. 
 
Ajourholde kart: 
Vi er avhengig av å ha gode kart for å ha kvalitet i arealplanleggingen og 
byggesaksbehandlingen. Dette blir gjort gjennom geovekstprosjekter der flere offentlige 
instanser går sammen om investeringene slik at kostnadene hos den enkelte skal være 
lavest mulig. Det er Statens kartverk som administrerer geovekstprosjektene.  
  
Parkeringsplasser (P1=skal utredes): 
Dette skal bidra til bedre tilgjengelighet til utmark og badeplasser, herunder for eksempel 
utfartsparkering Solheimstorget, Koperud og Harestua. 
 
Pendlerparkering (P1 = skal utredes): 
Vi må vurdere behovet for å øke kapasiteten for pendlerparkering. Dette gjelder spesielt 
Lunner, Grua sør og Harestua. Med dette tiltaket ønsker vi å legge til rette for økt bruk av 
kollektiv transport. 
 
Kjøpe eiendom til næringsformål: 
Kommunedelplan Klima-, infrastruktur, miljø og eiendom skal ha i seg tiltak for å etablere 
infrastruktur. Vi må vurdere hvilke arealer kommunen må kjøpe for å bidra til at nye 
virksomheter etablerer seg i Lunner. 
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Strandpromenade Harestua 
Dette tiltaket er omtalt i fylkesvegplanen for Oppland, og er et tiltak som bidrar til økt 
attraktivitet på Harestua.  
 
Gangvegnett langs Vigga på Roa 
Vi må vurdere traseer i forbindelse med stedsanalysen på Roa som blir gjort i 2016. 

 

4.2 Tiltaksplan nye investeringer  

Tabell 2 Tiltaksplan investering 

 

4.3 Tiltaksplan drift  

 
Tabell 3 Tiltaksplan drift 

 
 

Beløp i hele 1000 kroner

Kart (geodata) O SA 500 0 0 130 Kartlegge tettstedene i 2017, utvalgte 

områder i 2020 og areal og ressurskart 

(AR5) i  2021.

2018Tiltak 2017
K.del 

plan
Kode 20202019 Tiltak kommentar

Tiltak Kode
K.del -

plan

Type 

tiltak

 Tiltak

2017

Endring ift. 

2016 

 Tiltak

2018

Endring ift. 

2017 

 Tiltak     

2019

Endring ift. 

2018 

 Tiltak     

2020

Endring ift. 

2019 

 Budsjett/ 

tiltak 2016 
Tiltak kommentar 

Utgift 

Landbrukskontoret for 

Hadeland

F SA        52 000 Reell kostnad 2017 skal ligge 52' høyere enn 

budsjett/regnskap 2016 pga. feil input til budsjett 2015 som 

har påvirket 2016-tallene.  

Endring 

fondsfinansiering av 

lønnsutgifter

O SA HPØ 2016-

2019

     200 000    -553 839 200 000 på tj. 3601 må inn igjen f.o.m. 2017. Denne andelen 

av lønn var fondsfinansiert i 2015 og 2016.

Gjøvikregionen 

Hadeland og Ringerike 

reiseliv

V SA HPØ 2016-

2019

    -160 000       60 000 Gjelder oppfølging av vedtak 153/14 i Kommunestyret, om 

avtale med Gjøvikregionen Hadeland og Ringerike reiseliv. 

Avtalen gjelder t.o.m. 31.12.2017

Stedsprosjekt Roa O SA HPØ 2016-

2019

     500 000  -1 000 000     500 000 Midler til å utarbeide områdereguleringsplan med 

konsekvensutredning for Roa. Det som fortsettelse av 

stedsanalyse og mulighetsstudie som blir gjort i 2016.


