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1. INNLEDNING 

1.1. BAKGRUNN 

Hjemmelshaver:  
Grua Torg AS, org. nr. 914 973 929 
 
Forslagsstiller/fagansvarlig:  
Areal+ ved Olav Talle 
 
Hensikten med planen:  
Sentrumsutvikling med bolig, kontor/servicebedrifter og bevertning. Mindre 
forretningsvirksomheter og tjenesteyting er en del av sentrumsformålet. Området 
skal utvikles estetisk tiltalende, med god trafikksikkerhet og med gode leke- og 
uteoppholdsarealer, parkeringsplasser, også for sykkel og el-bil samt trygge 
gangarealer.  
 
Eventuelle politiske vedtak, eller andre forhold som ligger til grunn for oppstart av 
planarbeidet:  
Området er i kommuneplanens arealdel avsatt med arealformål offentlig eller privat 
tjenesteyting. Planen samsvarer derfor ikke med overordnet plan. Kommunen 
foreslår endret arealformål, fra tjenesteyting til sentrumsformål, for å imøtekomme 
tiltakshavers ønsker om boligbebyggelse som ikke inngår i arealformålet 
tjenesteyting.  

1.2. SAKSGANG OG MEDVIRKNING 

I samsvar med plan- og bygningslovens §4-1, utløser planforslaget krav om 
konsekvensutredning. Det er boligformålet som utløser krav om 
konsekvensutredning, da dette formålet ikke er forenelig med gjeldende 
kommuneplanens arealdel der arealet er avsatt til offentlig eller privat 
tjenesteyting.  
 
Medvirkning gjennomføres i henhold til plan og bygningsloven.  
 
Det ble avholdt oppstartsmøte med Lunner kommune den 22. februar 2018. 
 
Oppstart av planarbeidet ble varslet i avisa Hadeland 16.04.2018 og med utsendelse 
av brev datert 12.04.2018 til alle berørte parter. Høringsfristen var 01.06.2018.   
Det kom inn 5 merknader til varsel om oppstart. Disse er presentert i kapittel 5. 
 
22. august 2018 ble det holdt et møte med Statens vegvesen for å gjennomgå 
merknader ved varsel om oppstart, og der en ble enig om planløsning med hensyn til 
trafikksikkerheten rundt avkjøring til Grua kirke og Grua Torg og fylkesveg 16 
Hadelandsvegen. 
 
Det meldte planområdet er seinere utvidet mot øst og mot sør. Dette ble varslet til 
berørte parter. Det er kommet inn 4 uttalelser til varslet utviding av planområdet. 
Disse er presentert i kapittel 5. 
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Planprogrammet ble vedtatt i Lunner kommunestyre 15. november 2018. 
 
Det vil holdes et åpent møte i perioden da planforslaget er ute på offentlig høring. 
 
  

2. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 

2.1. BELIGGENHET 

Planområdet ligger i Grua sentrum i Lunner kommune i regionen Hadeland. 
Kommunens administrasjonssenter Roa, ligger 55 km nord for Oslo og 35 km vest for 
Gardermoen.  Avstand fra Grua til Roa er omtrent 6 km og betjenes med offentlig 
transport i form av buss og tog via Hadelandsvegen og Gjøvikbanen. Vest for 
Hadelandsvegen ligger et større eneboligområde langs Myllavegen, her er det også 
dagligvarehandel. Nordvest for planområdet, på andre siden av Hadelandsvegen ligger 

Grua skole, Tufteparken og Grua stasjon. Planområdets plassering er vist i Figur 2-1.  
 

Figur 2-1 
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2.2. PLANOMRÅDETS AVGRENSING 

Planområdet utgjør deler av følgende eiendommer:  
 

Gnr./bnr. 
 

Areal 
dekar 

Beskrivelse Formål i kommuneplanen 

67/5 7575,7 Hoveddelen av planområdet Offentlig eller privat tjenesteyting  

67/2 
 

1170,6 Utvidelse av planområdet i 
øst 

LNF 

67/761 927,7 Grua kirkegård Offentlig eller privat tjenesteyting 

186/21 1467,3 Fylkesveg 16 Vegformål 

67/20 616,9 Bane Nor Jernbaneformål 

67/40 121,9 Utvidelse av planområdet i 
vest 

Offentlig eller privat tjenesteyting 

Sum 11880,1   

 
 
 
 
Den delen av eiendommen som skal utvikles avgrenses av Hadelandsvegen i vest, 
Gjøvikbanen i øst og Grua kirke i sør, se Figur 2-2. Lunner kommune eier planområdet, 
men det foreligger en avtale mellom kommunen og Grua Torg AS om oppkjøp av 
planområdet.  
Planforslaget overlapper del av detaljregulering for fv. 16 Jernbaneundergangen på Grua 
og detaljregulering for utvidelse av Grua kirkegård. 
 
 

 

Figur 2-2 Planområdet. 
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2.3. DAGENS SITUASJON I OG NÆR PLANOMRÅDET 

2.3.1 Eksisterende bebyggelse og bruk  

Arealet benyttes i dag til jordbruksland uten bebyggelse.  

2.3.2 Landskap, natur og kultur 

Tettstedet Grua, med 1519 innbyggere per 1. januar 2017, ligger på vannskillet mellom 
Viggavassdraget som renner nordover til Roa og Sveselva (Nordmarksvassdraget) som 
renner sørover til Harestua. Selve planområdet ligger i en sørvestvendt skråning, ned 
mot Hadelandsvegen og adkomstvegen til Grua kirke.  Landskapet rundt planområdet er 
småkupert med mindre koller.  
 
Planområdet brukes og har vært brukt som jordbruksland (slåttemark). Yttergrensene er 
preget av gjengroing med vegetasjonen bestående av pionertrær som bjørk og selje. På 
andre siden av Hadelandsvegen ligger et område som omtales som artsrik veikant 
(Naturbase).  
 
Grua er et gammelt gruvested med røtter tilbake til 1500-tallet, med flere bevarte 
anlegg etter driften. Langs med, og i den sørlige delen av planområdet er traséen til en 
taubane som fraktet masser fra gruven til vaskeriet, registrert i Riksantikvarens 
database (Askeladden id. 218757). Fundamentene er delvis synlig nord for krysset 
Hadelandsvegen x Myllavegen og i sør mellom Hadelandsvegen og Grua kirke som vist i 
Figur 2-3. I sør grenser planområdet til Grua kirke med gravplass. Kirken er fra 1924 og 
er listeført av Riksantikvaren (Askeladden id. 84432). Gravplassen ligger mellom kirken 
og planområdet. Verken taubanen eller de andre kulturminnene i nærområdet som vises 
i Figur 2-3 er fredet eller vernet. Østhagan landskapsvernområde like øst for 
planområdet (se Figur 2-4) har som formål å bevare et område med gamle jerngruver og 
kalkbrudd med tilhørende kalkovner. 
 

Gjennom store utbygginger på 1970- og 1980-tallet vokste Grua til et tettsted. 
Utbyggingen skjedde først rundt jernbanestasjonen og har deretter spredt seg ytterlige.  
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Figur 2-3 Kartutsnittet fra Askeladden viser avgrensningen av taubanens trasé. Undernumrene inne i den 

avmerkede traséen viser de fysiske sporene som fortsatt består. Ingen av disse ligger i planområdet. Kilde: 

askeladden.ra.no 

 

Figur 2-4 Kartutsnitt fra naturbase viser Østhagan landskapsvernområde. Kilde: 

https://faktaark.naturbase.no/?id=VV00001590 

2.3.3 Trafikkforhold og annen infrastruktur 

Fv. 16, Hadelandsvegen grenser til planområdets vestlige side. Den siste trafikktellingen 
for Hadelandsvegen ble gjennomført i 2005 og viser en ÅDT på 1282. Det er adkomst til 
planområdet fra Hadelandsvegen og Grua kirke og gravplass har adkomstveg fra samme 
avkjøring.  
 
Det er bussholdeplass på hver side av Hadelandsvegen i krysset mellom Hadelandsvegen 
og adkomstvegen til Grua kirke. Vestre bussholdeplass, retning sørvest, er bygget i 
samsvar med vegnormalene og er universelt utformet. Atkomstvegen til kapellet er 
forskjøvet i forhold til T-krysset Myllavegen-Hadelangsvegen og kommer skrått inn på 
Hadelandsvegen via en busslomme som er en utvidet avkjøring. Det er anlagt et opphøyd 

https://faktaark.naturbase.no/?id=VV00001590
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gangfelt over Hadelandsvegen, men området er likevel uoversiktlig på grunn av to kryss, 
bussholdeplasser og et gangfelt som er avsatt på et lite areal.  
 
Det er offentlig vann- og avløpsnett i området og det går en høystpentlinje gjennom 
østre kant av området. Høyspentlinjen er merket med hensynssone i KPA. 

2.3.4 Andre relevante tema 

Støy 
Planområdet har trafikkstøy fra Hadelandsvegen og fra Gjøvikbanen. Deler av 
planområdet ligger i gul støysone for trafikkstøy, se Figur 4-5 og Figur 4-6. 

Friluftsliv 

Grua ligger nær naturen. Stedet har i alle år vært et kjent utgangspunkt for både ski- og 
fotturer i Nordmarka. Mylla, Svea og Bislingen er kjente navn for den friluftsinteresserte.  

Om sommeren er det et stort sti- og turvegnett i marka, og det er mange gode fiskevann.  
 

2.4. PLANSTATUS 

2.4.1 Kommuneplan 

I gjeldende kommuneplan for Lunner kommune er planområdet avsatt til offentlig og 
privat tjenesteyting, se Figur 2-5.  
 
 

   

Figur 2-5 Utsnitt av KPA, 2013-2024. Kilde: Lunner kommune 
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2.4.2 Reguleringsstatus for planområdet 

Pågående el gjeldende planer i nærområdet 

Sør for planområdet er det vedtatt en detaljreguleringsplan for utvidelse av Grua 
kirkegård (vedtatt 12.04.2016, planid. 0533-2016-0002). Det foreligger også en 
detaljplan for jernbaneundergang Grua, fv. 16 (Hadelandsvegen), (vedtatt 0.10.2016, 
planid. 0533-2016-0006). På vestsiden av fv. 16 ble reguleringsplan for Kiwi Grua vedtatt 
i 2016 (planid. 2016-0003, vedtatt 7.4.2016). 
 

 

Figur 2-6 Gjeldende planer i nærheten av Grua Torg. Kilde: Lunner kommune 

Andre styrende planer og dokumenter 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging 
De statlige planretningslinjene for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging har 
som mål at steds- og byutvikling blir tilpasset de lokale forholdene, og bidrar til 
effektive planprosesser. Transportsystemene skal utvikles på en slik måte at 
samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, med miljømessige gode løsninger, trygge 
lokalsamfunn og boligmiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling fremmes. 
Det er et overordnet mål at vekst i persontrafikken skal tas med kollektivtransport, 
sykkel og gange.  
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Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 
Retningslinjene skal sikre barn og unges interesser i planleggingen, gjennom mål om å 
sikre oppvekstmiljø som gir barn og unge trygghet mot fysiske og psykiske 
skadevirkninger. Det skal sikres at oppvekstmiljøet har de fysiske, sosiale og kulturelle 
kvaliteter som til enhver tid samsvarer med kunnskap om barn og unges behov. Dette 
innebærer blant annet riktig størrelse og avstand på arealer som gir mulighet for lek og 
opphold og hvor barn kan skape sitt eget lekemiljø.  
 

Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland (2016) 
Fylket skal ha en senterstruktur som bidrar til å gjøre fylket mer attraktivt i vid 
forstand, og som er funksjonell og bærekraftig. Målet for utvikling av byer og tettsteder 
i Oppland er å fremstå som både attraktive og bærekraftige i et langsiktig perspektiv. 
Grua er i planen definert som et lokalsenter. For Grua og andre sentre har planen et mål 
om mer konsentrert utbygging som reduserer transportbehovet. Det er videre et mål om 
at nye boligområder skal lokaliseres slik at en legger til rette for offentlig transport, 
gang og sykkel. 
  
Regional plan for samferdsel 2018-2030 
Oppland har som mål å være klimanøytral innen 2025 og for å nå dette målet må all 
vekst og utvikling bidra til så lave klimagassutslipp som mulig. Hadeland skal bli den 
mest attraktive bo- og etableringsregionen på Østlandet for den som vil leve i takt med 
naturen. Bærekraft framheves som et nøkkelord for den økonomiske, sosiale og 
miljømessige utviklingen av regionen og ønsker å være i front med energieffektivisering, 
fornybar energi og reduksjon av klimagassutslipp. 
 
 
Regional plan for Hadeland 2015 
Har blant annet som målsetning å legge til rette for å ta sin del av befolkningsveksten i 
Osloregionen. Planen tar utgangspunkt i at området har en høy pendlerandel inn mot 
Oslo og legger opp til at bolig og næringsvekst skal skje i tettstedene knyttet til 
Gjøviksbanen. Dette gjøres ved utvikling av avanserte botilbud og bomiljø, universelt 
utformet bomiljø, gode oppvekstsvilkår for barn og unge, kultur- og servicetilbud samt 
tilgjengelighet til friluftsområder. Tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av 
klimagasser skal være et gjennomgående perspektiv for all utviklingsstrategi og 
arealbruk. 
 

3. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

 

3.1. Generelt 

Planområdet, som kalles Kirkejordet, er totalt 11,88 dekar. Detaljert oversikt over 
hvilke eiendommer som er innenfor planområdet er vist i kapittel 2.2. Planområdet 
skråner noe mot nord, og danner en sydvestvendt skråning mellom kote +365 og +373.  
 
Arealformålet for planområdet er hovedsakelig kombinert bebyggelse som gjelder 
boliger, kontor og bevertning. I tillegg er det avsatt areal til adkomstveg, renovasjon, 
trafo, fortau langs Hadelandsvegen og en utbedring av bussholdeplass. Det er satt 
hensynssone bevaring kulturmiljø på taubanetraséen som tidligere gikk mellom gruven 
og vaskeriet, i henhold til merknad fra Oppland fylkeskommune. 
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I det følgende vil tiltakets virkning på relevante tema beskrives. I henhold til 
planprogrammet er flere av disse vurdert å være så viktige at de skal utredes etter en 
nærmere beskrevet metodikk. Disse er utredet i kapittel 4. 

  

I det følgende er bebyggelse i planforslaget beskrevet. For estetikk og landskap vises det 
til utredning av tema i kapittel 4.  
 

I planområdet vil det legges opp til en funksjonell og god utbygging med to 
leilighetsbygg og et forretningsbygg plassert rundt et offentlig torg. Totalt vil det 
komme 36 leiligheter i leilighetsbyggene, og et forretningsbygg med kontor, småhandel, 
bevertning og eventuelt leiligheter på ca. 600 m2. 
 
I reguleringsbestemmelsenes punkt 2.1a-2.1d er det rekkefølgekrav for opparbeiding av 
utearealer, krav til veger, vann og avløp, trafikkområder samt støytiltak.  
 
Bestemmelsene, plankart og illustrasjonsplan er samlet juridisk bindende for planen. 
Disse følger som vedlegg 1, 2, 3 og 5. 
 

 

Figur 3-1 3D-illustrasjon 
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Figur 3-2 Plankart 

 

 

Figur 3-3 Illustrasjonsplan 
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AREALREGNSKAP  

Formål Areal i m2 

PBL § 12-5, 1.ledd nr. 1 – Bebyggelse og anlegg  

Kombinert bebyggelse og anlegg  BKB1 8086 

PBL § 12-5, 1.ledd nr. 2 – Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  

Kjøreveg 
Fortau 
Trasé for jernbane 
Annen veggrunn - grøntareal 
Kollektivholdeplass 

o_KV1, o_KV2 
o_SF1 
o_TJ 
o_VG 
o_SKH 

925 
102 
599 

1085 
69 

PBL § 12-5, 1.ledd nr. 3 – Grønnstruktur  

Grønnstruktur o_GN2 1014 

Totalsum  11880 

 
 

AREALFORDELING KOMBINERT FORMÅL BEBYGGELSE OG ANLEGG OG VEGER UTENFOR 

Formål/areal Areal i m2 

Bygg 1 861 

Bygg 2 739 

Bygg 3 606 

Offentlig veg 252 

Felles veg 838 

Parkeringsareal 1064 

Offentlig torg 1449 

Lekeplass 323 

Totalt restareal 2213 

Sum 8345 

 
 

3.2. BEBYGGELSE 

 
Boligbebyggelsen fordeler seg på to bygg plassert øst i planområdet. De ligger i en nær 
rett nord-sør retning med vestvendt fasade og følger dermed det stigende terrenget mot 
nord, på langsiden. Byggenes fasade mot sørvest har gode solforhold (se Figur 3-14).   
Bygg 1 ligger lengst sør av de to boligbyggene. Her kommer det 20 leiligheter fordelt 
over 4 etasjer.  
Bygg 2 ligger nord i planområdet. Her kommer det 16 enheter fordelt over samme antall 
etasjer, og med samme mønehøyde som nabobygget. Det anlegges parkeringskjeller 
under de to byggene. Byggene får heis mellom parkeringskjelleren og 4. etasje. Høyeste 
gesimshøyde blir +384,12 m. 
 
Bygg 3, forretningsbygget ligger sørvest i planområdet og grenser til gravlunden i sør.  
Bygget har to etasjer. Det er 25 parkeringsplasser plassert langs byggets nordre side. 
Bygg 3 har høyde 7,3 meter og vil ikke ta utsyn fra kirken, da det i tillegg ligger godt 
inntrukket i skråningen. 
 
Byggene er planlagt med pulttak. Fasadeplater, tre og glass vil benyttes som materialer. 
Brannvegger og avstand mellom bygg er planlagt forskriftsmessig. Det er tilrettelagt for 
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trygg parkering av sykkel under tak ved boligbyggene på baksiden opp mot jernbanen. 
Det skal også avsettes plass til sykkelparkering ved næringsbygget og ved torget. 
Ladestasjoner for el-biler og -sykler vil etableres.  
 

Utvendig beskrivelse av byggene: 
Boligblokkene utføres med tilnærmet flatt tak med ca. 3 graders helning ned mot øst, 
og et tydelig takutspring for å forskjønne byggene. Fasadene utføres i en kombinasjon 
av materialer som f.eks. behandlet panel, fasadeplater, malt puss og ev. tegl, for å 
skape liv i fasadene og bryte opp volumene. Terrassene bidrar til en variert, åpen og 
tiltalende fasade mot torget i vest. Svalgangene bidrar tilsvarende til en åpen og variert 
fasade mot inngangspartiene i øst. Fargevalget vil bestå av jordfarger og gråtoner, og vil 
være i tråd med norsk tradisjon og praksis for gode boligblokkprosjekter.  
Det blir trapp- og heisadkomst direkte fra garasjeplan til hver etasje. 
 
Forretningsbygget vil få et arkitektonisk utrykk som leilighetsbygget med pulttak, 
takutstikk, og sammenhengende terrasser/balkonger. Inngangsdører og porter og 
fargevalg vil få samme utrykk som på leilighetsbyggene. Det er også tilnærmet samme 
glassfasade i byggets vestre hjørne som Kiwibygget tvers over vegen. 
 

 
 

Figur 3-4 Snitt bygg 1 og bygg 3 sett fra sør 

 

 

 



DETALJPLAN FOR GRUA TORG, PLAN. NR. NN – LUNNER KOMMUNE 

 

Planbeskrivelse. Sist revidert 25.03.19 

Side 17 av 62 

 

17 

.  

 

Figur 3-5 Snitt bygg 2 sett fra sør 

 

 

 

Figur 3-6 Snitt bygg 1 og bygg 2 sett fra vest 

 

 

Figur 3-7 Forretningsbygg, fasade nord 

 

 

Figur 3-8 Forretningsbygg, fasade sør 
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Figur 3-8 Forretningsbygg, fasade vest 

 

Innvendig beskrivelse av byggene: 
 
Leilighetsbyggene 1 og 2 inneholder: 
 

Etasje Bygg 1 med 20 leiligheter Bygg 2 med 16 leiligheter 

Ant. rom Areal m2 BRA Ant. rom Areal m2 BRA 

1 4 87,9 3 87,9 

3 51,0 2 51,0 

3 51,0 2 71,6 

3 71,6 2 88,6 

3 88,6   

2 4 87,9 3 87,9 

3 51,0 1 51,0 

3 51,0 2 71,6 

3 71,6 2 88,6 

3 88,6   

3 4 87,9 3 87,9 

3 51,0 2 51,0 

3 51,0 2 71,6 

3 71,6 2 88,6 

3 88,6   

4 4 87,9 3 87,9 

3 51,0 2 51,0 

3 51,0 2 71,6 

3 71,6 2 88,6 

3 88,6   

Sum  1400,4  1196,4 
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Bygg 1 inneholder: 

• 16 stk. 3 roms leiligheter  

• 4 stk. 4 roms leiligheter  
Sum 20 leiligheter   

 

 

Figur 3-9 Plan 1. etasje bygg 1 

 
 
Bygg 2 inneholder: 

• 12 stk. 3 roms leiligheter  

• 4 stk. 4 roms leiligheter  
Sum 16 leiligheter 



DETALJPLAN FOR GRUA TORG, PLAN. NR. NN – LUNNER KOMMUNE 

 

Planbeskrivelse. Sist revidert 25.03.19 

Side 20 av 62 

 

20 

.  

 

Figur 3-10 Plan 1. etasje bygg 2 

 

 

 

Figur 3-11 Plan parkeringskjeller 
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Forretningsbygg, bygg 3 inneholder 

 

Figur 3-12 Foreløpig plan forretningsbygg 3, 1. etasje. 

 

Figur 3-13 Foreløpig plan forretningsbygg 3, 1. etasje. 

 

Bygg 3 har i 1 etasje 1 seksjon av 69,1 m2 og 5 seksjoner av 68,5 m2 samt et areal på 140 
m2 som er tiltenkt bevertning. 
De 6 seksjonene i 1. etasje er tenkt salg eller utleie til småbedrifter som kan kjøpe eller 
leie en eller flere seksjoner. Det kan være advokat, frisør, apotek, tannlege, 
regnskapskontor, eiendomsmeglerkontor, blomsterbutikk, utstilling. 
2. etasje benyttes til 2 stk.  4-roms leiligheter og 2 stk. 3-roms leiligheter.  
 
Totalt er det da planlagt 20 leiligheter i bygg 1, 16 leiligheter i bygg 2 og 4 leiligheter i 
bygg 3, i alt 40 leiligheter. 
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3.3.2 Utnyttelsesgrad 

 
I kommuneplanens arealdel § 2.2.5.3 heter det at det for sentrumsformål, forretninger, 
næringsbebyggelse eller kombinerte formål av disse skal være en utnyttelsesgrad på % 
BYA på 65 – 75 %. I § 2.2.3.3, frittliggende småhusbebyggelse, er utnyttelse beskrevet å 
være BYA = 30 %. 
 
I denne planen er utnyttelse bebygd areal BYA slik: 
Bygg 1: BYA = 420 m2 + 150 m2 overbygde arealer, sum 570 m2   
Bygg 2: BYA = 364 m2+ ca. 130 m2 overbygde arealer, sum 494 m2. 
Bygg 3: BYA = ca. 610 m2 
Parkering til bygg 3: BYA = 23 x 12.5= 287.5 m2  
Parkeringsareal øst for bygg 1: BYA = 16 x 12,5 = 200 m2 
Parkering HC: BYA = 4 x 30 = 120 m2 
Sum bebygd areal BYA, inkludert parkeringsareal, er 2281,5 m2 
 
Beregnet utnyttelsesgrad ut ifra at formålet er 7469 m2, er BYA 30,5 %. 
 
Boligblokkene har 4 etasjer, og næringsbygget har 2 etasjer, slik at utnyttelse BRA er 
høy: 
 

Bygg/etasje BRA m2 

Boliger, kjeller/garasje 1495 

Boliger og næringsbygg, 1. etasje 1716 

Boliger og næringsbygg, 2. etasje 1716 

Boliger 3. etasje 1111 

Boliger 4. etasje 1111 

Sum BRA 7149 

 
 

3.3.3 Parkering 

Parkeringskravene i Lunner kommune er vedtatt i kommuneplanens arealdel 2013 – 
2024, § 2.2.2. 
Kravene er ikke uttømmende for alle typer formål, men nedenfor har vi oppgitt hvilke 
forutsetninger vi beskriver. 
 
Krav til parkering for Grua Torg: 
 
Bygg 1: 

• 16 stk. 3 roms leiligheter med krav om 1,5 parkeringsplass pr.enhet = 24 plasser. 

• 4 stk. 4 roms leiligheter med krav om 2 parkeringsplasser pr. enhet = 8 plasser. 
Det er krav om 32 parkeringsplasser for bygg 1. 

 
Bygg 2: 

• 12 stk. 3 roms leiligheter med krav om 1,5 parkeringsplass pr. enhet = 18 plasser. 

• 4 stk. 4 roms leiligheter med krav om 2 parkeringsplasser pr. enhet = 8 plasser. 
Det er krav om 26 parkeringsplasser for bygg 2. 
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Det er planlagt 40 parkeringsplasser i parkeringskjeller og 43 parkeringsplasser ute på 
bakkeplan, totalt 83 parkeringsplasser. Av dette er 4 HC-plasser innendørs og 4 HC-
plasser utendørs, i alt 10 % av plassene. 
 
Parkeringsplassene i parkeringskjeller og øst for bygg 1 dekker kravet til parkering i byggene 
1 og 2, i alt 58 parkeringsplasser. 

 
 
 
Bygg 3: 
 
I parkeringskravene i kommuneplanen er det krav om 1 parkeringsplass pr. 50 m2 
bruksareal for kontor- og forretningsbygg og 1 parkeringsplass pr. 15 m2 bruksareal for 
serveringssteder. 
 
I første etasje er det: 

• 1 rom på 140,2 m2 BRA 

• 5 rom a 68,5 m2 BRA 

• 1 rom på 69,1 m2 BRA 
Sum 551,8 m2  BRA 
 

Utbygger har planer om å utnytte et areal på 140 m2 i 1. etasje til servering. De 
resterende rommene er foreløpig ikke bestemt, men det er ønske om småforretninger, 
advokat, frisør, apotek, tannlege, regnskapskontor, eiendomsmeglerkontor, 
blomsterbutikk, utstilling, mv. Dette blir under kategori kontor og forretning og krever 1 
biloppstillingsplass pr. 50 m2 bruksareal. 
I bygg 3 i 1. etasje krever 140 m2 med rom for servering 9,3 parkeringsplasser. 6 rom 
med kontor/forretning krever 8,2 parkeringsplasser. I alt er det krav om 17,5 
parkeringsplasser for 1. etasje i bygg 3. 
 
Det er tilsvarende bruksareal i 2. etasje i bygg 3. 
For å utnytte optimalt parkeringskapasiteten så planlegges det 2 stk.  4-roms leiligheter 
og 2 stk. 3-roms leiligheter, med parkeringskrav 7 parkeringsplasser.   
Parkeringskrav for bygg 3 blir 24,5 parkeringsplasser. Det er planlagt i alt 25 
parkeringsplasser for bygg 3. 
 
Oppsummert: 
Bygg 1 og bygg 2 har krav om 58 biloppstillingsplasser. Det er 40 plasser i 
parkeringskjeller og 18 plasser øst for bygg 1. 
 
Bygg 3 har krav om 24,5 parkeringsplasser, og det er planlagt 25 plasser foran bygg 3. 
 
Sykkelparkering plasseres under tak bak boligene mot jernbanen, 1 
sykkelparkeringsplass pr. leilighet; 20 plasser ved bygg 1 og 16 plasser ved bygg 2. Det 
skal tilrettelegges for lading av el-sykler. 
Ved torget skal det være 10 sykkelparkeringsplasser og ved bygg 3 skal det være 6 
sykkelparkeringsplasser.   
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Figur 3-14 Sykkelparkering 
 
Det er ingen bestemmelser eller retningslinjer i kommuneplanen som setter krav om 
egne parkeringsplasser avsatt til torgfunksjonen, men i planprosessen er det likevel 
gjort en vurdering av behovet. Av hensyn til det regionale målet om at Oppland skal 
være klimanøytralt innen 2025, vurderes som lite hensiktsmessig å sette av egne 
parkeringsplasser til torget da dette vil øke trafikk, støy og forurensing inn til området 
og gi feile signaler i forhold til tiltakshavers mål om å utvikle Grua Torg til et lokalt 
samlingspunkt. Det er derfor ikke satt av egne parkeringsplasser til torget. 
Grua Torg er sentrumsnært, og det er korte avstander for å gå eller sykle, og det er 
trygg veg for gående og syklende fra sentrum. 
På arealene til Kiwi, Grua Kirke og Grua stasjon som ligger nært er det til alle døgnets 
tider god og ledig parkeringskapasitet. 
 
Planlagte parkeringsplasser: 
I parkeringskjeller under bygg 1 og bygg 2 er det planlagt 40 parkeringsplasser, derav 4 
HC-plasser. 
Ved bygg 1 og 2 på bakkeplan er det planlagt 18 parkeringsplasser, derav 2 HC-plasser. 
Ved bygg 3 er det planlagt 25 parkeringsplasser, derav 2 HC-plasser. I alt er det planlagt 
83 parkeringsplasser. 
 

3.3.4 Materialbruk 

Fasadene utføres i en kombinasjon av materialer som f.eks. behandlet panel, malt puss 
og ev. tegl, for å skape liv i fasadene og bryte opp volumene. Terrassene bidrar til en 
variert, åpen og tiltalende fasade mot toget i vest. Svalgangene bidrar tilsvarende til en 
åpen og variert fasade mot inngangspartiene i øst. Fargevalget vil bestå av jordfarger og 
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gråtoner, og vil være i tråd med norsk tradisjon og praksis for gode 
boligblokkprosjekter.  
Forretningsbygget vil få et arkitektonisk utrykk som leilighetsbygget med pulttak, 
takutstikk, og sammenhengende terrasser/balkonger. Inngangsdører og porter og 
fargevalg vil få samme utrykk som på leilighetsbyggene. Det er også tilnærmet samme 
glassfasade i byggets vestre hjørne som Kiwibygget tvers over vegen. 
 

3.3.5 Høyder 

Høyeste gesimshøyde for byggene 1 og 2 blir +384,12 meter. 
Bygg 3 har maksimal gesimshøyde +372,50 meter. 
 

3.3.6 Lekeplass 

I kommuneplanen er det krav om at det skal være nærlekeplass nær inngangsdør, maks. 
50 m fra bolig. Hver nærlekeplass skal være 150 m2 og skal dekke inntil 30 boligenheter. 
Siden det her er 36 boligenheter er nærlekeplassen utvidet til i overkant av 300 m2.  
Planlagt støyskjerm/støyvoll med lengde 50 meter og høyde 1,5 meter medfører at alt 
arealet innenfor støyskjermen/-vollen på tilsammen ca. 1700 m2, godkjennes som leke- 
og uteoppholdsareal.  Dette tilsvarer 47 m2 uteoppholdsareal pr. boenhet, noe som er 
tilstrekkelig jf. krav i kommuneplan. 
 

 

Figur 3-15 Illustrasjon av lekeplass 

I illustrasjonsplanen er det foreslått følgende innhold i møblering av lekeplassen: 

• 1 stk. fugleredehuske (eller ett sett med vanlige husker)  

• 1 stk. rutsjebane 

• 1 stk. sandkasse (10-15 m2) 

• 2 stk. gyngedyr 
 
SINTEF Byggforsk har ikke noen konkret anbefaling på hvor mye og hvilken type utstyr en 
lekeplass bør inneholde, men det er basert på følgende beskrivelse fra Byggforsk:  
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381.302 Lekeplassutstyr punkt 241 De minste barna. For å skape et bra lekemiljø med 
godt lekeutstyr og gode lekematerialer kan man begynne med å velge det faste utstyret 
som de minste barna liker best, som sandkasser, husker og rutsjebaner. 
 
Det trengs å prosjekteres sikkerhetssoner rundt lekeplassutstyret, og underlaget må 
være støtdempende, f.eks. gummiheller eller støtabsorberende matter. En leverandør 
av lekeplassutstyr kan gjøre slik detaljprosjektering som del av deres leveranse. 
 

3.3.7 Torg 

Vegen inn til, og på, området asfalteres. Overgangen fra kjørevei til torg skilles med 
liten opphøyning og kantstein.  Stedvis beplantes det med prydbusker med gode 
mellomrom langs kjøreveien inn slik at lesbarheten av veien økes og skiltbruk og 
trafikkstyring kan minimaliseres.   
Torgplassen belegges med heller eller belegningsstein med gress rundt.  
Det etableres sitte og trappe Amfi i granittstein som vil være vedlikeholdsfrie sommer 
som vinter. Sittebenker er tenkt laget av naturstein/granitt stener bekledd med tre 
riller/plank på toppen. 
 
Grua har ingen offentlig møteplass utover Grua Skole. 
Torget vil kunne bli en møteplass og en arena der det kan arrangeres mange aktiviteter 
av lag, foreninger mm. sommer som vinter. 
Torget og innkjøringen til dette bør være i det offentliges eie. 
Det vil være unaturlig at boligsameiet skal drifte og bekoste noe som med sikkerhet vil 
brukt av beboere fra hele Grua med flere. 
 

3.3.8 Sol/skygge 

 
Sol/skyggediagrammene viser at det vil være gode solforhold på uteområdene gjennom 
hele året (se Figur 3-). 
 
I det skrånende terrenget er det nødvendig med en del terrenginngrep, som er avbøtet 
med å hente inn det fallende terrenget mot vest/sørvest i et amfi og et torgareal.  
 
Grua kirke er nærmeste bebyggelse til planområdet. Forholdet til denne er utredet i 
kapittel 4. 
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Figur 3-16 Sol/skyggediagram for Grua Torg viser sol/skygge klokken 12, 15 og 17 den 20. mars og den 20. 

juni. 

 

3.3.9 Støy 

Temaet er nærmere utredet i kapittel 4. 

3.3.10 Forholdet til Grua kirke 

Det er holdt et møte med Lunner kirkelige fellesråd, v. Ole André Torp. 
Illustrasjonsplan, bilder mm. ble gjennomgått. 
I forhold til dagens situasjon så vil krysset inn til området og kirken bli forskjøvet 
nordover slik at det blir liggende rett over Myllakrysset på motsatt side. 
Deretter kobles innkjøringsveien sammen i rettstrekken opp kirkeveien. 
Dette gir også en bedre situasjon ihht. tidligere busstopp og innkjøring i samme 
avkjørsel. 
Vinterstid får man også en slakere stigning opp kirkeveien. 
Busstoppen blir liggende tilnærmet der den ligger i dag med noe forskyvning mot sør. 
Koten/høyden på innkjøringsveien til området ligger på 363,93.  
Ferdig gulv på Bygg 3 inn mot Kirken ligger på 365,2. 
Dvs. en høydeforskjell på 1,3 meter. 
Høyden på bygg 3 er 7.3 meter.  
Dvs. det vil ikke ta noe utsyn fra kirken da det i tillegg ligger godt inntrukket i 
skråningen. 
Ole Andre Torp syntes dette var greit, og at det ville forbedre situasjonen ihht. til 
eksisterende situasjon med innkjøring og busstopp i samme kryss. 
 
 

3.3.11 Universell utforming  

Prinsippet om universell utforming for ikke å diskriminere brukergrupper med nedsatt 
funksjonsevne er lagt til grunn ved planleggingen av Grua Torg. Dette gjelder både for 
bebyggelse og uteoppholdsarealer som torg og nærlekeplass. Nivåforskjellen mellom 
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torget og boligdelen vil tas opp ved bruk av både trapp og universelt utformet gangveg. 
HC-parkering er tilrettelagt i parkeringskjeller og utendørs øst for bygg 1 og 2 og ved 
bygg 3. Heis til leilighetene letter tilgjengeligheten både fra parkeringskjeller og fra 
bakkeplan. Det vurderes som at kommuneplanens bestemmelser om universell utforming 
ivaretas i planen. Temaet er nedfelt i punkt 1.1. og 3.8 i bestemmelsene. 

3.3.12 Grønnstruktur  

Det er satt av et område til grønnstruktur mellom den nye tilkomstvegen til 
planområdet og Hadelandsvegen. Grønnstrukturen er kombinert med offentlig 
grøntareal knyttet til annen veggrunn. Annen veggrunn – offentlig grøntareal går for 
øvrig langs den delen av Hadelandsvegen som grenser til planområdets vestre side. 

3.3.13 Naturmangfold 

Her er det benyttet kjent informasjon. 
Data fra Miljødirektoratets side (miljostatus.no) viser at det ikke er særskilte arter eller 
naturtyper i planområdet som krever vern eller på andre måter skal kunne komme i 
konflikt med planen.  
 
Nordvest for planområdet, på andre siden av Hadelandsvegen, i den sørlige delen av 
Grua stasjon er naturtypen artsrik veikant (naturtype viktig) registrert i Naturbase, se 
Figur 3-. Planen vil ikke virke inn på denne forekomsten.  
 
Basert på eksisterende kunnskap om naturmangfold er planen er vurdert ikke å utløse 
krav om naturmangfoldkartlegging (Naturmangfoldloven (nml) §§ 6-12).  
 

 

Figur 3-17 Artsrik veikant langs Hadelandsvegen (naturtype viktig). Kilde: 

https://faktaark.naturbase.no/?id=BN00022931 
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3.3.14 Dyrka mark inkludert utmarksbeite, tjenesteyting i kommuneplanen 

Ifølge data fra NIBIO er jordkvaliteten fra gradert fra god til svært god, men lokale 
gårdbrukere vurderer området til å ha middels jordkvalitet. Ettersom området allerede 
er avsatt til tjenesteyting i kommuneplanens arealdel, vurderes utbyggingen å ha lite 
innvirkning på landbruksinteresser.  

3.3.15 Kulturminner 

Temaet er nærmere utredet i kapittel 4. 

3.3.16 Barn og unges interesser 

Lek/og uteoppholdsareal og trafikksikring er nærmere utredet i kapittel 4.  

3.3.17 Samferdselsanlegg, trafikksikkerhet 

Temaene er nærmere utredet i kapittel 4. 

3.3.18 Teknisk infrastruktur, overvann, brannvann 

Temaene er nærmere utredet i kapittel 4. 

3.3.19 Vegnavn 

De offentlige funksjonene i prosjektet tilsier at Grua Torg er et godt og beskrivende 
navn på den nye vegen som skal etableres.  

3.3.20 Samfunnsberedskap 

Det er utarbeidet ROS-analyse som del av planarbeidet. Analysen viser at risiko for 
alvorlige uønskede hendelser i dagens situasjon er påvist i forbindelse med radongass, 
støy fra Hadelandsvegen og stråling fra høyspentlinjen som går gjennom området. Det er 
foreslått avbøtende tiltak som endrer risiko-nivået til akseptabelt.   
Analysen er merket vedlegg nr. 4. 
Overvannshåndtering, drenering og flom er beskrevet i kapittel 4.10. 
 

3.3.21 Forurensning og energiforbruk 

Boligfortetting bidrar generelt til at redusert energiforbruk og forurensing både når det 
gjelder oppvarming og bruk av privatbil. Prosjektet ligger godt til rette for å redusere 
privat bilbruk. Fra Grua Torg er det kort avstand til kollektivtransport som buss og tog. 
Grua stasjon ligger ca. 300 meter fra Grua Torg og er lett tilgjengelig ved å krysse 
Hadelandsvegen og følge den mindre trafikkerte Sagvegen. Også andre viktige 
målpunkter som skole, barnehage og dagligvarehandel ligger i gangavstand fra 
planområdet. Tilrettelegging for sikker sykkelparkering innendørs i kjeller samt 
ladestasjoner for el-bil og -sykkel vil også være tiltak som bidrar til reduksjon av 
forurensing og energiforbruk. Tilrettelegging for sykkelparkering og ladepunkter for el-
bil og -sykkel er nedfelt i bestemmelsene, punkt 3.8. 
For de som sykler og skal besøke torget, forretning/kontor eller kafe, blir det lagt til 
rette for sykkelparkering for besøkende.  

3.3.22 Energi, krav til vannbåren varme 

I henhold til kommunens krav til vannbåren varme jfr. kommuneplanens bestemmelser § 
1.2 og pbl § 27-5, er tilrettelegging for dette nedfelt i bestemmelsene. Det blir lagt til 
rette for vannbåren varme og fyring med el-kjele i byggene. Unntaket er gulv i baderom 
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som vil bli tilrettelagt for konvensjonelle elektriske varmekabler. Kravet til vannbåren 
varme er nedfelt i bestemmelsene, punkt 3.4. 
I KPA heter det om hensynssone for høyspent at «ved ny eller endring av eksisterende 
bebyggelse i hensynssonen, skal det framlegges en beregning av styrken på 
elektromagnetiske felt.» Dette vurderes ikke som aktuelt for Grua Torg, ettersom 
høyspentlinje vil bli erstattet med høyspentkabel i bakken. I samarbeid med netteier er 
det foreslåttDet vil også bli vurdert behov for ny trafo. Disse tiltakene er nedfelt i 
bestemmelsene, punkt 3.4.  
 

3.3.23 Renovasjon 

KPA stiller ingen krav til avfallshåndtering.  Det har vært kontakt med Hadeland og 
Ringerike Avfallsselskap AS (HRA) som har kommet med kravsspesifikasjon for 
avfallsordning for forretnings og for boliger. Det er krav om at avfall fra husholdning og 
fra forretning skal være atskilt. 
For Grua Torg vil avfallshåndteringen skje mellom veg til Grua kirke og veg til Grua 
Torg, der avfall legges i nedgravde avfallsbeholdere, såkalt dypoppsamlere. Inne i 
beholderne er det avfallssekk som heises opp fra beholderen og tømmes i bilen.    
 
Denne plasseringen, som er avklart med HRA, medfører at renovasjonsbilene ikke 
trenger å kjøre inn på området til Grua Torg, men kan snu bilene i avkjøring veg til Grua 
kirke fra veg til Grua Torg. 
Beholderne som hver krever diameter 1,75 – 2,0 meter plasseres i to rekker parallelt 
med høydekotene, og på en slik måte at renovasjonsbilen kan hente avfall fra begge 
rekkene. Den ene rekken skal merkes «Husholdningsavfall» og den andre skal merkes 
«Forretning». Dette er en containerløsning som er skjult under bakken og der 
innkastsøyler er eneste synlige del. Tømming skjer ved at renovasjonsbiler løfter 
avfallscontaineren ut og tømmer avfallet over i bilen. Løsningen gir mulighet for 
kildesortering og bidrar i tillegg til å være miljøvennlig, til et renere, luktfritt og mer 
estetisk miljø. For tiden er det 4 avfallsgrupper, og den femte avfallsgruppe blir innført 
i 2019/2020. Illustrasjonsplan viser areal som er avsatt til dette formålet.  
 
 
 

   

Figur 3-18 Til venstre: Eksempel på innkastsøyle. Med et avfallshåndteringssystem med dypoppsamlere, er 

dette det eneste som blir synlig av avfallshåndteringen. Til høyre: Renovasjonsstasjonen er plassert mellom 

veg til Grua kirke og veg til Grua Torg. 
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3.3.24 Utbyggingsavtale 

I oppstartsmøte med Lunner kommune ble det konkludert med at det foreløpig er 
usikkert om tiltaket vil utløse krav om utbyggingsavtale. Det er varslet utbyggingsavtale 
ved varsel om oppstart av planarbeidet. Det er avtalt møte for oppstart av forhandling 
om utbyggingsavtale.  
 

3.3.25 Andre tema 

I bestemmelsene til KPA, § 7.7 settes det krav til utbyggingstiltak i lisider knyttet til 
terrengtilpassing, utforming og farge- og materialbruk. Det vurderes som at slike krav 
ikke er relevante for planområdet.  
 

4. VIKTIGE TEMA SOM ER UTREDET 

I planprogrammet er det satt krav til at følgende viktige tema skal utredes i 
planarbeidet: 

✓ Planfaglige vurderinger og samfunnshensyn som skolekapasitet og veg 
✓ Estetiske vurderinger av bygg (landskap, tradisjon, materialbruk) 
✓ Parkeringskrav (inkludert sykkel og el-bil) 
✓ Veg- og vegtekniske forhold/trafikksikkerhet, teknisk plan 
✓ Terrengsnitt, 3D-modell og illustrasjonsplan 
✓ Støy 
✓ Overvannshåndtering, drenering, flomfare 
✓ Brannvann 
✓ Lek/uteoppholdsarealer 
✓ Vannbåren varme og andre miljøvennlige energiløsninger 
✓ Kulturlandskap 
✓ Geotekniske forhold i planområdet 
✓ Forholdet til Grua kapell 
✓ Etablering av torg/møteplass for befolkningen 

 
Der det er relevant, skal det for hvert KU-tema redegjøres for 

✓ Type metodikk som er benyttet 
✓ Hvordan fagkompetansen er ivaretatt 
✓ Konsekvenser av dagens bruk 
✓ Konsekvenser av omsøkt bruk 
✓ Avbøtende tiltak drøftes og eventuelt foreslås 

 
I utredningen av de viktige temaene er grunnlagsmaterialet hentet inn fra allment 
tilgjengelige databaser og kilder samt fagrapporter/-notater utarbeidet i forbindelse 
med planarbeidet.  

4.1. Metodikk 

I planprogrammet er det gitt føringer for hvordan utredningen skal gjennomføres: 
- Utredningstemaene skal presenteres i egne kapitler. 
- Datagrunnlaget er i utgangspunktet basert på kjent kunnskap i form av allment 

tilgjengelige databaser. 
- Dagen situasjon beskrives. Dette utgjør et nullalternativ og er den situasjonen som 

tiltaket skal utredes mot.  
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- Konsekvensene settes etter en fem-delt skala (se Figur 4-1). Vil tiltaket virke positivt 
eller negativt inn på temaet? 

- Tema som ikke er egnet for konsekvensgradering blir gitt en kort omtale. 
- Konsekvensvurderingen skal settes sammen i en tabell. 
- Det gis en konklusjon basert på en helhetlig vurdering av alle vurderingene. 

 

 

Figur 4-1 Konsekvensgradering brukt i utredningen. Hentet fra planprogrammet. 

For de ikke-prissatte utredningstemaene er prinsippene i Statens vegvesens håndbok 
V712 brukt. Det vil si at konsekvensgraderingen utledes av krysningspunktet mellom 
temaets verdi og påvirkningen av tiltaket. For hvert tema viser det til grunnlaget som er 
brukt i vurderingene. Dersom det er utarbeidet fagrapporter eller notater henvises det 
til disse. 

4.2. Dagens situasjon/nullalternativet 

Nullalternativet innebærer videreføring av dagens situasjon og planstatus. Gjeldende 
planstatus er at området er avsatt til arealformål offentlig eller privat tjenesteyting i 
gjeldende KPA (se kapittel 3). Ettersom området i dag er benyttet til 
jordbruksvirksomhet er det her et avvik mellom faktisk bruk og planstatus. Det er 
imidlertid planstatus som er retningsgivende for nullalternativet. 

4.3. Hovedalternativ 

Dette innebærer at området åpnes for utbygging av sentrumsutvikling, slik det er 
beskrevet i kapitlene 1.1 og 3. 

4.4. Planfaglige vurderinger og samfunnshensyn som skolekapasitet 
og veg 

I følge planprogram skal følgende utredes om temaet: «Endring av formålet fra offentlig 
tjenesteyting til sentrumsutvikling med boliger og forretningsvirksomhet som kontorer, 
frisør, tannlege, eiendomsmegler, småforretninger og bevertning. Tiltakets plassering 
sett i forhold til bosetningsmønster og funksjoner på Grua. Vurdering i forhold til 
Regional plan for attraktive byer og tettsteder samt arealutnyttelse.» 
 
Grua i Lunner ligger sentralt i forhold til den store befolkningstettheten i regionen, ca. 5 
mil nord for Oslo og med atkomst via riksveg 4 og Gjøvikbanen, som passerer like nord 
for planområdet. 
 
I regional plan for Hadeland 2015 går det fram at det bl.a. er en målsetning å legge til 
rette for å ta sin del av befolkningsveksten i Osloregionen. Planen tar utgangspunkt i at 
området har en høy pendlerandel inn mot Oslo og legger opp til at bolig og næringsvekst 
skal skje i tettstedene knyttet til Gjøviksbanen. 
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Grua Torg ligger i avstand ca. 200 m fra barneskole og ca. 250 m fra Grua stasjon. Det er 
matvarebutikk like på andre siden av Hadelandsvegen. Området ligger dessuten tett 
inntil eksisterende og planlagt boligbebyggelse. På Grua er det drøye 300 boligenheter 
som er under planlegging og under behandling. Dette er boligprosjektene Østhagen, 
Grua Nord og Bergverket. Reguleringsplanen for Bergverket litt lenger sør er nylig 
godkjent med 88 boenheter.  
Grua skole har en beregnet kapasitet på ca. 200 elever. Det er i skoleåret 2018-2019 170 
elever ved skolen. 
 
Eksisterende gang- og sykkelveg fra Grua stasjon ned til Kiwi og Grua Torg går parallelt 
med fylkesvegen. Fylkesvegen går gjennom undergang under jernbanen og er langt fra 
innbydende å bruke for gående og syklende. Det er også gang- og sykkelveg fra Kiwi og 
ned til idrettsanlegget som ligger ca. 450 m sør for Grua. 
 
Samlet tilsier disse forholdene at området er et naturlig og egnet sted for 
sentrumsutvikling med fortetting. Planforslaget legger til rette for en sentrumsutvikling 
og fortetting på linje med statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, transport- og 
arealplanlegging. Grua er ikke definert som sentrum i regional plan for Hadeland, men 
med nærhet til Gjøvikbanen, sentral beliggenhet på Grua og med målpunkt som skole, 
barnehage, handel og bussholdeplasser tett ved, ligger forholdene til rette for 
regulering av området til sentrumsformål. Forslaget legger opp til kombinert bebyggelse 
med bolig og næring samt lokale kjøre- og gangveger, parkering og uteoppholdsareal 
med lekeareal og torgareal. Næringsformål gjelder tjenesteyting, kontor og bevertning 
samt bolig tett på sentrumsområdet på Grua.  

4.5. Estetiske vurderinger av bygg (landskap, tradisjon, materialbruk) 

I følge planprogram er det et mål at området skal utvikles estetisk tiltalende med 
hensyn til landskap, tradisjon og materialbruk. Fagkompetanse er ivaretatt ved at 
arealplanlegger og kulturminnerådgiver har utført vurderingene basert på eksisterende 
kunnskap i form av kart og bilder av dagens situasjon samt 3D-visualiseringer av tiltaket. 
Estetiske forhold er nedfelt i bestemmelsene, punkt 3.7 og i rekkefølgekravet 2.1a. 
 
Dagens bruk 
Planområdet ligger i et hellende terreng mot sørvest og er i dag jordbruksmark 
omkranset av blandingsskog. Det er ingen bebyggelse i planområdet, men infrastruktur i 
form av veg (Hadelandsvegen) og bane (Gjøvikbanen) grenser til planområdet mot øst og 
vest. Mot sør grenser planområdet mot Grua kirkegård.  Nærområdet er preget av 
boligbebyggelse i form av eneboliger samt spredt næring i lave bygg. 
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Figur 4-2 Dagens situasjon sett fra Hadelandsvegen. Foto: Google maps 

 
Konsekvenser av omsøkt bruk 
Landskapsmessig er det estetiske fulgt opp ved å etablere et stort offentlig uterom som 
omkranser bygg og anlegg. Torget er utformet som et amfi, som tar hensyn til det 
hellende landskapet i planområdet. Det grønne preget er beholdt ved å dekke arealene 
som ikke beslaglegges av bebyggelse, anlegg eller vegformål med grønt dekke. 
Grøntareal langs Hadelandsvegen vil også bidra positivt landskapsmessig. Tiltaket gir en 
god overgang til kirkegårdsområdet, ved at det er lagt inn grønnstruktur og grønt dekke 
mot sør. Med sine fire etasjer vil de to boligene ruve over annen bebyggelse i området 
både i høyde og volum og skille seg ut fra andre bygg i nærområdet. Tiltaket framstår 
imidlertid samlet som kompakt og enhetlig i sin utforming og rimelig tilpasset terrenget 
med sine store arealer med grønt dekke. Tiltaket vurderes derfor å tilføre et nytt, men 
likevel stedstilpasset uttrykk på Grua. 
  
Med hensyn til tradisjon vil tiltaket bryte med kulturlandskapet slik det framstår i dag, 
som et jorde omkranset av blandingsskog. Dersom det settes opp en støyskjerm mot 
Hadelandsvegen vil det kunne bli et landskapselement som bryter med det åpne 
innsynet som det i dag er fra Hadelandsvegen. Tiltaket vil imidlertid også «rydde» 
landskapet langs Hadelandsvegen og gjøre dette mer tiltalende enn i dag. 
 
Materialbruken i bygninger og anlegg er av solide varige materialer som forlegningsstein 
og tre. Vegarealene er asfaltert. Bruken av forlegningsstein og tre kan visuelt knyttes 
opp mot områdets tidligere bergverksdrift og er således materialer som har en 
forankring i stedet. Vektlegging av kvalitet og bruk av varige materialer ved utforming 
av torg, amfi og lekeplass underbygger prosjektets intensjon om å være estetisk 
tiltalende.  
 
Samlet vurderes det som positivt at landskapet blir ivaretatt og at materialbruken kan 
knyttes til stedets historie. Endringen av den tradisjonelle bruken av området, fra et 
jorde til et urbant landskap og med en støyvegg mot vest er isolert sett negativt for 
landskapet, men vurdert mot et nullalternativ der området er regulert til tjenesteyting 
vil tiltaket gi en god overgang mellom planområdet og Grua kirkegård og samtidig 
oppgradere arealene langs Hadelandsvegen. 
 
Samlet estetisk vurdering: liten positiv konsekvens  
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Figur 4-3 Illustrasjon av planområdet, sett fra Hadelandsvegen. 3D-modell: arkitekt Claus Zapffe. 

4.6. Parkeringskrav (inkludert sykkel og el-bil) 

I følge planprogram skal det utredes parkeringskrav (inkludert sykkel og el-bil).  
I kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer er det angitt parkeringskrav for antall 
biloppstillingsplasser for boliger samt kontor- og forretningsbygg (KPA §2.2.2). 
I tillegg skal det tas hensyn til parkering for å hente og bringe samt for besøkende. 
Det er ingen krav til parkering for sykler, el-biler, handikap-parkering eller lading av el-
sykler og el-biler, men dette vil bli tatt inn i detaljreguleringsplanen. 
 
Det er behov for 58 biloppstillingsplasser til de to leilighetsbyggene. Av disse er 40 
plassert i parkeringskjelleren under bygg 1 og 2 og de resterende 18 er plassert utvendig 
øst for disse byggene. Det er 25 parkeringsplasser til forretningsbygget øst for bygg 3. 
Det tilrettelegges for biloppstillingsplasser knyttet til ladepunkter og som øremerkes til 
el-biler. Det vil etableres HC-parkeringsplasser (10% av totalt antall plasser). Dette er 
nedfelt i bestemmelsene punkt 3.8. 
Planforslaget viser noen parkeringsplasser for lite i forhold til kravet i 
kommunedelplanen. Hvor stor mangel på parkeringsplasser blir er avhengig av innholdet 
i framtidig forretningsbygg, bygg. 3.  
Dette er detaljert beskrevet i planbeskrivelsen punkt 3.3.3. 
 
Det er ingen bestemmelser eller retningslinjer i kommuneplanen som setter krav om 
egne parkeringsplasser avsatt til torgfunksjonen, men i planprosessen er det likevel 
gjort en vurdering av behovet. Av hensyn til det regionale målet om at Oppland skal 
være klimanøytralt innen 2025, vurderes som lite hensiktsmessig å sette av egne 
parkeringsplasser til torget da dette vil øke trafikk, støy og forurensing inn til området 
og gi feile signaler i forhold til tiltakshavers mål om å utvikle Grua Torg til et lokalt 
samlingspunkt. Dessuten er det parkeringsareal ved Grua kirke og ved Kiwi som ligger 
like ved. Det er derfor ikke satt av egne parkeringsplasser til torget. 
 
Det etableres veg gjennom planområdet fram til de nordligste parkeringsplassene. 
Vegen etableres slik at den ikke kommer i konflikt med krav om trafikksikkerhet og 
trygge leke-, ute- og oppholdsarealer i planområdet.  
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Kommunens fokus på folkehelse og tilrettelegging for fysisk hverdagsaktivitet, følges i 
planen opp ved å tilrettelegge for sykkelbruk med trygg sykkelparkering under overbygg 
på nordsiden av bygg 1 og 2. Her vil det også være ladepunkter for el-sykkel.   

4.7. Veg- og vegtekniske forhold/trafikksikkerhet, teknisk plan 

Temaet omfatter trafikksikkerhet internt i planområdet, ved kryssing av 
Hadelandsvegen samt atkomst. Vurderingene baserer seg på trafikkanalyse og 
trafikksikkerhetsvurdering utført av Norconsult (2018). Bestemmelser knyttet til temaet 
er nedfelt i bestemmelsene, punkt 4.1-4.4 og i rekkefølgekrav 2.1b og c. 
 
Dagens bruk 
Fv. 16 Hadelandsveien, som følger planområdets vestside, benyttes i dag som lokal 
gjennomfartsveg, med fartsgrense 40 km/t. Rett vest for planområdet er et T-kryss på 
Hadelandsvegen til fv. 12 Myllavegen med fartsgrense 50 km/t. Fra Hadelandsvegen er 
det også avkjørsel til Grua kirke og kirkegård. Det er en opphøyd fotgjengerovergang 
mindre enn ti meter fra T-krysset. På begge sider av overgangen er det busslommer. 
Busstoppet på østsiden av Hadelandsvegen er delvis brutt av avkjørsel til Grua kirke. Det 
er i dag ingen trafikkavviklingsproblemer i krysset mellom Myllavegen og 
Hadelandsvegen, til tross for en usikkerhet knyttet til trafikkmengde til Grua kirke. 
 
Dagens situasjon ved T-krysset Hadelandsvegen x Myllavegen karakteriseres som «noe 
uklar og flytende» (Norconsult 2018). Adkomsten til kirken går over en busslomme som 
ligger nær T-krysset, noe som gir vanskelig lesbarhet og trafikkfarlige situasjoner. I dag 
er det ikke venteareal for reisende med buss og den skrå avkjørselen til Grua kirke er 
ikke en akseptabel situasjon. For gående til og fra Grua stasjon og Østhagan er det 
gangforbindelse på vestsiden av Hadelandsvegen. Dagens vegkulvert under jernbanen er 
trang og med dårlige siktforhold og framstår som mørk og lite attraktiv som snarveg for 
myke trafikanter. Utover eksisterende adkomstveg til kirken er det ingen trafikk i 
planområdet i dag. 
 
 
Langs planområdets østside går Gjøvikbanen. Det er pt. usikkert hva som eksisterer av 
sikkerhetsgjerder langs jernbanesporet. Det antas at det er lite villkryssing fra 
planområdet, ettersom planområdet har lite ferdsel. 
 
Konsekvenser av omsøkt bruk 
Beregningene av trafikkavviklingen viser at utbygging av Grua Torg ikke vil skape 
avviklingsproblemer av nevneverdig karakter mellom Myllavegen og Hadelandsvegen. 
Det er naturlig å finne en løsning der adkomst til Grua Torg kombineres med den 
eksisterende adkomstvegen til Grua kirke, men dette vil øke trafikkbelastningen på 
avkjørselen og krysset må derfor utbedres. Det er foreslått en løsning der det etableres 
en felles avkjørsel rett overfor Myllavegen slik at det eksisterende T-krysset blir et x-
kryss. Trafikkanalysen viser at dette ikke medfører vesentlige kapasitetsutfordringer. 
 
For å forhindre farlige situasjoner mellom buss og bil er det foreslått å bygge om 
busslommen til kantstopp med fortau og venteareal. Kantstoppet for buss legges 10 m 
foran eksisterende fotgjengerfelt, noe som er i tråd med gjeldende håndbøker. Dette 
skaper gode siktforhold for gående og møtende. 
Innen planområdet er det lagt vekt på å sikre gode trafikksikre løsninger for barn og 
unge samt andre myke trafikanter. Fortauene på begge sider av krysset Hadelandsvegen 
X vegen til planområdet/kirken samt gangvegen over torget fram til boligene i bygg 1 og 
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2 bidrar til at trafikksikkerheten i planområdet er godt ivaretatt. Lav fart for kjørende i 
området er et ytterligere trafikksikkerhetstiltak. Varelevering til byggene kan utgjøre en 
trafikksikkerhetsrisiko, men slike uønskede hendelser er redusert ved å ha lav 
fartsgrense i området og ved å ha tydelig separering mellom kjøreveg og gangbare 
områder. Renovasjonsbiler har ikke behov for å kjøre inn i området, da 
renovasjonsstasjonen er lagt til et område mellom vegen til kirken og bygg 3.  
 
De foreslåtte løsningene er i trafikksikkerhetsvurderingen vurdert å være godt tilpasset 
framtidig situasjon for Grua Torg. Kjøremønstrene i Hadelandsvegen blir tydeligere og 
enklere å lese og vil medvirke til at trafikantene tvinges til å holde skiltet hastighet. 
Løsningene bidrar til betydelig bedring av trafikksikkerheten -særlig for myke 
trafikanter, men også for kjørende. Den nye løsningen går ikke på bekostning av 
trafikkavviklingen.  
 
En vurdering av snarvegløsning langs Hadelandsvegen indikerer at eksisterende løsning 
med god gangforbindelse til Grua stasjon og Østhagan er tilfredsstillende. Det er en 
mulighet for at dagens vegkulvert under jernbanen benyttes som snarveg for myke 
trafikanter, men ettersom den i dag framstår som lite attraktiv som snarveg, vurderes 
det ikke som hensiktsmessig å gjøre tiltak.  
 
Med utbygging av Grua Torg er muligheten for at jernbanen øst for planområde krysses 
av myke trafikanter (såkalte villkryssing) tilstede, selv om det ikke er kjent at dette 
skjer i dag. For å hindre slike uønskede hendelser vil det etableres gjerde langs 
jernbanen. Bane Nor setter krav til 1,8 m høyt gjerde langs jernbaner, noe som er sikret 
som rekkefølgebestemmelse punkt 2.1.c i reguleringsbestemmelsene.  
 
Samlet vurdering for vegløsninger (trafikk og trafikksikkerhet): stor positiv 
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4.8. Terrengsnitt, 3D-modell og illustrasjonsplan 

 
 

Figur 4-4 Illustrasjonsplan . Terrengsnitt og 3D er vist under 3.1 og 3.2. 

4.9. Støy 

I henhold til planprogram er det utarbeidet en støyvurdering (Sweco 2018). Krav til 
støyfaglig vurdering grunner i planområdets plassering mellom fv. 16 Hadelandsvegen og 
Gjøvikbanen. Støyrapporten har beregnet støynivå fra vegtrafikk og jernbane på 
oppholdsarealer og ved fasader for nye bygg. Støynivået er beregnet i 1,5 meters høyde 
over terreng og i vindushøyde med fasader og resultatene er vurdert opp mot gjeldende 
retningslinjer og regelverk. Tiltak mot støy er ivaretatt i bestemmelsene punkt 3.3 og 
rekkefølgekrav 2.1 d. 
 
Dagens bruk/situasjon 
Hadelandsvegen, som går langs planområdets vestre side og Gjøvikbanen som går langs 
planområdets østlige side generer i dag støy. I tillegg gir fv. 12 Myllavegen, som går ut i 
Hadelandsvegen, noe støy. Dette medfører at de delene av planområdet som er vendt 
mot disse støykildene er utsatt for vegtrafikk- og banestøy. Støynivået ligger i gul 
støysone, slik det er vist i Figur 4-5 og Figur 4-6.  
 
Konsekvenser av omsøkt bruk 
Beregningene viser at planlagt uteoppholdsareal er mest påvirket av støy fra vegtrafikk. 
700m2 av 1700m2 av det planlagte uteoppholdsarealet vil ha tilfredsstillende støynivå. 
Det vil si at mer enn halvparten av uteområdet ikke er egnet til uteoppholdsareal etter 
gjeldende retningslinjer og regelverk for støy.  
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For fasade viser beregningene at krav til stille side for bygg 1 og 2 ikke kan tilfredsstilles 
mot øst på grunn av støy fra jernbanen.  
 
Totalt sett viser resultatene i rapporten at støy legger store begrensninger på 
utviklingen av området, dersom det ikke iverksettes avbøtende tiltak.  
 
Samlet vurdering for støy (uten avbøtende tiltak): stor negativ konsekvens 
 
Avbøtende tiltak og justert konsekvensvurdering 
Ved å gjennomføre avbøtende tiltak vil konsekvensgraden kunne reduseres. Det 
etableres en 50 meter lang og 1,5 meter høys støyskjerm/støyvoll. Dette vil øke 
uteoppholdsarealet fra ca. 700m2 til ca. 1700m2 og dermed redusere negative 
konsekvenser.  
 
For å få forskriftsmessige stille sider må fasadene mot jernbanen mot øst tilpasses 
støysituasjonen og støydempes.  
 
Samlet vurdering for støy (med avbøtende tiltak): ubetydelig konsekvens  
 
Støyutredning er vedlagt (vedlegg 8).  
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Figur 4-5 Det øverste kartet viser utendørs trafikkstøy fra vegtrafikk. Vi ser at gult støynivå gjelder for store 

deler av uteområdet. Kartet under viser situasjon ved etablering av støyskjerm/støyvoll mot Hadelandsvegen 

som avbøtende tiltak. Dette gir et vesentlig større uteareal. 
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Figur 4-6 Kartet viser beregnet støynivå fra jernbane. Leilighetene som vender mot øst er utsatt for støy og 

tilfredsstiller ikke kravene til stille side. For å avbøte dette må fasaden mot jernbanen i øst støydempes.  

4.10. Overvannshåndtering, drenering, flomfare 

Kommuneplanens arealdels bestemmelser §§7.1.1-7.1.3 setter krav til dokumentasjon 
om disse temaene samt avbøtende tiltak dersom forholdene ikke er tilfredsstillende. For 
å tilfredsstille kravene er det utarbeidet et fagnotat for overvannsløsning (Asplan Viak 
2018). En endelig beskrivelse av den tekniske infrastrukturen knyttet til ledningsnett, 
vann og avløp, pumpestasjon og vannforsyning avklares i VA-rammeplan for området. 
Temaet er nedfelt i rekkefølgekrav 2.1 b. 
 
Dagens situasjon 
I dag ledes overvann i betongrør gjennom planområdet i retning øst-vest og munner ut i 
en åpen bekk/vassdrag vest for planområdet. Bekken tas inn i kommunalt 
overvannsinntak og rør, videre til bekk og vassdrag sørvest for planområdet. Det er to 
kummer i planområdet. I rapporten regnes det som sannsynlig at det går noe overvann i 
overløp fra den ene kummen ved flom og det ble registrert et sannsynlig flomløp 
gjennom et fuktig område mellom planområdet og jernbanen.   
 
Det vurderes som at det er lite sannsynlig at det er fare for flom fra nord. Det er kun 
små nedbørsfelt som drenerer herfra. Terrenget i sør, mot Grua kirkegård er bratt og 
noe overvann vil kunne komme inn herfra. Nedbørsfeltet er imidlertid lite og det nylig 
opparbeidete kirkegårdsområdet virker godt drenert. Fra øst kan det derimot komme 
betydelige mengder overvann, via kulvert under jernbanen. Nedbørfeltet som drenerer 
til kulverten er potensielt stort, men det er usikkert hvilken effekt eksisterende 
systemer knyttet til jernbanen og tiltak gjort i forbindelse med rv. 4, faktisk vil ha. 
 
Det vurderes som at det ikke er forhold ved terreng, vegetasjon og grunnforhold som 
tilsier at det er fare for ras knyttet til overvann og flom. 
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Eksisterende offentlige ledningsnett i og rundt planområdet er vist i Figur 4-10.  
 
Konsekvenser av omsøkt situasjon 
Notatet om overvannshåndtering konkluderer med at dagens kapasitet for håndtering av 
overvann ikke er tilstrekkelig og må økes ved utvikling av planområdet. Det anbefales en 
tre-trinns strategi for håndtering av lokalt overvann, som tar høyde for små 
nedbørsmengder, overvann generert fra tette flater og sikring av skadefri flomveg 
gjennom området. Det må blant annet etableres et fordrøyningsanlegg i tilknytning til 
bygg 3. Overvann i eksisterende rør/rørtrasé kan utbedres ved å øke kapasiteten i 
eksisterende kulvert eller legge til rette for en åpen flomvei. Det sørvendte terrenget i 
området gjør at overvann ikke vil bli et problem for jernbaneanlegget. 
 
Magasin for fordrøyning av lokalt overvann dimensjoneres for 20-års nedbør med 40 % 
klimapåslag. Etter samtale med Lunner kommune er det gjort avtale om at det kan tillates 
et påslipp på 8 l/s fra Grua Torg.  
På grunnlag av ovennevnte forutsetninger og basert på aktuell IVF-kurve, er det gjort 
beregning av nødvendig fordrøyningsvolum som vist på figur 4-7 og forklart på figur 4-8. Det 
må etableres et fordrøyningsmagasin på minst 90 m3 for å oppnå tilstrekkelig fordrøyning før 
påslipp til kommunalt overvannsnett.  
Som skissert kan fordrøyningen skje i pukkmagasin under trafikk/parkeringsareal og/eller i 
åpne forsenkninger. Fra fordrøyningsmagasin ledes overvann i strupet utløp til 
overvannssystemet for flomvann gjennom området.  
Hydrogeolog vil anbefale at anlegg for fordrøyning lokaliseres som vist på figur 4-9.  
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Figur 4-7 Resultat av beregning av nødvendig fordrøyningsvolum (rapport figur 15) 
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Figur 4-8 Resultat av beregning av nødvendig fordrøyningsvolumForklaring/valg av verdier 

(rapport figur 16) 



DETALJPLAN FOR GRUA TORG, PLAN. NR. NN – LUNNER KOMMUNE 

 

Planbeskrivelse. Sist revidert 25.03.19 

Side 45 av 62 

 

45 

.  

 
Figur 4-9 Planområde med plassering av bygninger, parkerings- og trafikkområder. Områder vist 

med transparent lys blått er forslag til lokalisering av fordrøyningsmagasin. Blå stiplet pil viser 

aktuell sone/trasé for flomvann (rapport figur 2). 
 
Samlet vurdering for overvannshåndtering, drenering og flomfare: ubetydelig 
konsekvens (det forutsettes at tiltak som sikrer bestemmelsene i kommuneplanens 
arealdel §7.1.3 oppfylles) 
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Figur 4-10 Eksisterende ledningsnett i og rundt planområdet. 

4.11. Brannvann 

Lunner kommune kan først gi byggetillatelse dersom tilstrekkelig 
vannforsyningskapasitet er dokumentert og sikret i bestemmelsene. Kommunen har 
bekreftet at det kan leveres inntil 50l/s med ca. 3.0 bars trykk i eksisterende kum på 
eiendommen. Dette vurderes som tilstrekkelig vannforsyningskapasitet for brannvann. 
Det vises for øvrig til kapittel 4.10 om overvannshåndtering, drenering og flomfare.  

4.12. Lek/uteoppholdsarealer 

Dagens situasjon 
I følge nasjonal oversikt over barnetråkk (DOGA) er det ikke gjennomført barnetråkk i 
området. Området fremstår ikke som attraktiv for lek eller opphold for barn i dag. 
Arealkrevende aktivitetsområder for større barn finnes ved Grua skole med Tufte-parken 
og idrettsbaner, på vestsiden av Hadelandsvegen.  
 
Konsekvenser av omsøkt bruk 
I henhold til §1.5 i bestemmelsene til kommuneplanen vil det etableres en nærlekeplass 
utformet for små barn i følge med voksne. Lekeplassen utformes med lekeapparater som 
huskestativ, trampoline og klatrestativ. For større barn vurderes det som at torget og 
amfiet vil fungere som uteområde. Denne gruppen vil dessuten kunne benytte de mer 
arealkrevende aktivitetsområdene ved Grua skole. Disse ligger ca. 200 meter fra 
boligene. Idrettsplassen på Grua, som ligger ca. 450 m sør for Grua Torg vil også være et 
attraktivt målpunkt. Kryssing av Hadelandsvegen kan framstå som en barriere for de 
unge brukerne, men dette vil bli ivaretatt i forbindelse med trafikksikkerhetstiltak langs 
Hadelandsveien der det anlegges fortau og en god overgang.  
 
Samlet vurdering for lek og uteoppholdsarealer: liten positiv konsekvens 
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4.13. Vannbåren varme og andre miljøvennlige energiløsninger 

I henhold til krav i KPA vil det tilrettelegges for vannbåren varme til de tre byggene. 
Dette er nedfelt i bestemmelsene punkt 3.4. 
 
KPA stiller ikke krav til ladepunkt for elbiler og -sykler, men dette er tatt inn i planens 
bestemmelser punkt 3.4. 

4.14. Kulturlandskap og kulturminner 

Dagens situasjon 
Som omtalt i kapittel 2.3.2 er Grua et gammelt gruvested og med flere bevarte anlegg. 
Traséen til en taubane går gjennom planområdets sørvestlige hjørne, men det er ikke 
bevart fundamenter eller anlegg fra denne (se Figur 2-3). Østhagan 
landskapsvernområde, som ligger omtrent 60 meter øst for planområdet, er 
hovedsakelig preget av natur men med innslag av anlegg knyttet til gruvedrift på Grua. 
De bevarte kulturminnene etter denne gruvedriften er både lokalt og regionalt 
verdifulle. Gjøvikbanen danner en fysisk og visuell barriere mellom 
landskapsvernområdet og planområdet, selv om landskapet i planområdet kan oppfattes 
som en forlengelse av landskapet i Østhagan. 
 
Konsekvenser av omsøkt situasjon: 
Innenfor planområdet er det ingen registrerte kulturminner som blir direkte berørt. Det 
nye busstoppet langs Hadelandsvegen i nordgående retning vil ligge ved taubanetraséen, 
men berører ingen av de bevarte installasjonene på taubanen. Oppland fylkeskommune 
anbefaler at traséen holdes åpen og fri for bebyggelse og det foreslås å regulere den 
delen av traséen som ligger innenfor planområdet til hensynssone bevaring kulturminner 
(H570). Dette er fulgt opp med planens bestemmelse punkt 6. 
 
Støyskjermen/støyvollen som settes opp langs Hadelandsvegen vil stenge for innsyn til 
planområdet og med det endre det åpne landskapet som finnes i dag. Dette vurderes 
imidlertid som en uvesentlig konsekvens, da landskapet uansett er preget av moderne 
infrastruktur som bebyggelse, veg og jernbane. 
 
Østhagan landskapsvernområde vil ikke bli fysisk berørt av tiltaket, men den nye tette 
bebyggelsen med opptil 4 etasjers høye bygg, kan endre opplevelsesverdien av 
Østhagan. Konsekvensen er imidlertid vurdert å være lav, da jernbanen uansett danner 
en barriere mellom Østhagan og planområdet. 
 
Samlet vurdering for kulturminner og -landskap: ubetydelig konsekvens 

4.15. Geotekniske forhold i planområdet 

Det er foretatt en prøvegraving og innledende vurderinger av Grua Torg (Norconsult 
2018). 
 
Dagens situasjon 
De foreløpige undersøkelsene viser at løsmassene i området for det meste består av 
morene og leirmorene med innslag av torv og leire enkelte steder. Det er registrert 
dybde til berg fra terreng mellom 0,5-3,5 meter og det ble observert to drag med noe 
større mektighet av løsmasser og dybde til berg i øst-vestlig retning. 
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Det ble observert vann og vanntilsig i flere groper under prøvegravingen. Tidspunktet for 
prøvegravingen, i en ekstremt tørr sommer, antas å være lite representativt for normal 
vannstand og det forventes at grunnvannstanden normal står tilnærmet i terreng.  
 
Konsekvenser av omsøkt situasjon 
Omsøkt situasjon innebærer at en stor del av byggene vil stå direkte på utgravd eller 
nedsprengt berg. Et lag med leire under morene og leirmorene ble påvist ved 
prøvegraving og indikerer betydelig setningspotensiale for byggene. Ved anlegging av 
veger, bygg og parkeringsplasser kan de eksisterende torvmassene være en utfordring 
for stabilitet. Stedlige masser antas å være telefarlige og bør derfor unngås brukt ved 
utbygging. 
 
Masseoverskudd 
De antatt telefarlige massene og eventuelle løsmasser som må skiftes ut på grunn av 
fare for setningsskader, må transporteres ut av og deponeres utenfor planområdet. Hvor 
mange kubikk dette vil utgjøre, avklares i byggefasen og vil avhenge av 
fundamenteringsmetode (se avsnitt over) og i hvilken grad massenes egnethet for 
tilbakefylling. 
 

 
Samlet vurdering geotekniske forhold (uten avbøtende tiltak): stor negativ konsekvens 
 
Avbøtende tiltak og justert konsekvensvurdering 
For å unngå setningsskader: der traubunn ikke kommer ned på berg anbefales det å 
masseutskifte med sprengstein til berg eller fundamentere bygg på pilarer til berg.  
For å unngå problematikk rundt grunnvannstand: ved masseutskifting kan tilbakefylte 
masser av sprengstein utlegges og komprimeres lagvis. 
 
Samlet vurdering geotekniske forhold (med avbøtende tiltak): ubetydelig konsekvens 

4.16. Forholdet til Grua kirke 

Dagens situasjon 
Grua kirke og gravplass er nærmeste nabo i sør til Grua Torg. Kirkebygget er ikke 
underlagt vern i henhold til kulturminneloven, selv om kirken er listeført i 
Riksantikvarens database (Askeladden). Gravplassen har et grønt parkaktig preg i 
den sørlige delen nær kirken. Lengre nord er det naturlandskap preget av skog. Den 
nordlige delen er vedtatt regulert til utvidelse av kirkegården (planid 0533-206-
0002). Planen for utvidelse har i plankartet en grønnstruktur mot grensen til 
planområdet for Grua Torg. 
 
Konsekvenser av omsøkt situasjon 
Det planlegges felles avkjørsel fra Hadelandsvegen for Grua Torg og Grua kirke med 
nødvendige utbedringer av vegen. Dette vil bedre trafikksituasjonen ved avkjøring til 
Grua kirke og gravplass.  
 
Det er tatt hensyn til kirkens plassering og virkning i landskapet. Oppland 

fylkeskommune har kommentert i sin uttalelse at all bygging nærmere kirken enn 60 
meter er forbudt uten tillatelse fra biskopen, jf. kirkeloven § 21 femte ledd. Dette 
kravet overholdes ved at nærmeste planlagte bygg er plassert ca. 75 meter fra 
kirken. Bygg 3, som vil bli liggende nærmest Grua kirke og kirkegård, er bygget inn i 
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bakken og dermed lite synlig sett fra kravstedet (se Figur 4-11Figur 4-11 Snittet viser 

hvordan bygg 3 er bygget ned i bakken.). Landskapsrommet rundt kirken og gravplassen 
ivaretas ved å avsette planområdets sørøstre hjørne som vender mot gravplassen og 
kirken, med grønnstruktur. Også grønnstrukturen mot planområdet for Grua Torg, som 
er regulert inn i reguleringsplan for Grua kirke, vil fungere som en vegetasjonsskjerm og 
danne en buffer mellom Grua Torg og kirkegården. Det vurderes som at gravlundens 
funksjon som stille rom for refleksjon og ettertanke ikke vil påvirkes i vesentlig grad.   
 
Konsekvens for Grua kirke og gravplass settes derfor til ubetydelig 
 

 

Figur 4-11 Snittet viser hvordan bygg 3 er bygget ned i bakken. 

4.17. Etablering av torg/møteplass for befolkningen 

Fylkesmannen i Oppland har uttalt at da området omfatter dyrka areal, forutsetter 
Fylkesmannen at det planlegges for høg arealutnytting. Innenfor planområdet planlegges 
det to boligblokker med overbygde arealer og et næringsbygg og parkeringsplasser 
utendørs, som er grunnlaget for utnyttelsesgraden. 
 
I vestre del av området, sør for og inntil boligene er det planlagt område for leik i 
henhold til kravene i kommuneplanen, og uteoppholdsareal med bord og benker, og det 
er planlagt et torgareal. Område for leik og uteoppholdsareal med torgareal og 
gangveger er plassert tydelig atskilt fra trafikkareal og parkeringsplasser, og det er lagt 
vekt på at det grønne området skal være forholdsvis romslig.  
 
Grua Torg vil på en svært god måte oppfylle statlige retningslinjer for samordnet bolig, 
areal- og transportplanlegging og regionale mål om barn og unges interesser. Det store 
felles arealet med torgfunksjon som skal etableres, vil ikke bare være et gode for 
beboerne på Grua Torg, men for hele Grua. Det kan bli et samlingssted som gjør Grua 
attraktivt utover dagens situasjon.  
 
Ut fra ønsket om å lage gode uteoppholdsareal er vår vurdering at utnyttelsen av 
området er optimal, både i forhold til beboere og brukere av Grua Torg og for tettstedet 
Grua. 
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4.18. Sammenstilling 

 

TEMA KONSEKVENS 

PLANFAGLIGE VURDERINGER - 

ESTETISKE VURDERINGER AV BYGG Liten positiv 

PARKERINGSKRAV - 

VEGTEKNISKE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET Stor positiv 

TERRENGSNITT, 3D-MODELL OG ILLUSTRASJONSPLAN - 

STØY (uten avbøtende tiltak) Stor negativ 

STØY (med avbøtende tiltak)  Ubetydelig 

OVERVANNSHÅNDTERING, DRENERING, FLOMFARE Ubetydelig 

BRANNVANN - 

LEK/UTEOPPHOLDSAREALER Liten positiv 

VANNBÅREN VARME - 

KULTURLANDSKAP OG KULTURMINNER Ubetydelig 

GEOTEKNISKE FORHOLD (uten avbøtende tiltak) Stor negativ 

GEOTEKNISKE FORHOLD (med avbøtende tiltak) Ubetydelig 

FORHOLDET TIL GRUA KIRKE Ubetydelig 

ETABLERING AV TORG/MØTEPLASS FOR LOKALBEFOLKNINGEN - 

4.19. Oppsummering 

Planforslaget legger opp til kombinert bebyggelse med bolig og næring samt lokale 
kjøre- og gangveger, parkering og uteoppholdsareal med lekeareal og torgareal. 
Næringsformål gjelder tjenesteyting, kontor og bevertning samt bolig tett på 
sentrumsområdet på Grua.  
 
Planprogrammet setter krav til at en rekke viktige tema skal utredes. For relevante 
tema er det redegjort for metodikk, fagkompetanse og konsekvenser av dagens og 
omsøkt bruk samt eventuelle avbøtende tiltak. Det er brukt en gradering av konsekvens 
i henhold til krav i planprogrammet. 
 
Tiltaket gir stor positiv konsekvens for vegtekniske forhold og trafikksikkerhet. Den 
store positive effekten har sammenheng med at kryssituasjonen i Hadelandsvegen vil 
utbedres som del av tiltaket. Dette vil igjen medføre vesentlige forbedringer av 
trafikkforholdene og -sikkerheten for myke trafikanter og bilister. En vurdering av 
byggenes estetikk er vurdert å ha positiv konsekvens (liten positiv), da disse har en 
stedegen tilpassing i materialbruk og plassering samt at de er omgitt av store grønne 
arealer i form av torget og grøntområdet som etableres. Også lek/uteoppholdsarealer er 
vurdert å gi liten positiv konsekvens, da et stort grøntområde og en lekeplass med mer 
areal enn det er satt krav til i KDP, er tilgjengelig dette formålet.  
 
Tiltaket vil medføre ubetydelige konsekvenser for Grua kirke og kirkegård. En grønn 
buffer og tilstrekkelig avstand mellom gravplassen og anleggene på Grua Torg vil virke 
til at kirkegården som stille rom og sted for refleksjon ikke endres vesentlig verken 
visuelt eller mentalt.  
 
Konsekvens for overvannshåndtering, drenering og flomfare er også satt til ubetydelig, 
ettersom temaene vil bli tatt hånd som del av utbyggingsplanen. Overvannsproblematikk 
i forhold til jernbaneanleggene er vurdert som uproblematisk etter som alt overvann vil 
renne vekk fra jernbanelinjen i det hellende terrenget i planområdet.  
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Støyvurderingene viser mer enn halvparten av uteområdet har for høyt støynivå i 
henhold til forskriftene på grunn av støy fra Hadelandsvegen. Videre medfører støy fra 
jernbanen at bolighusenes østre fasade er sterkt utsatt for støy. Konsekvens for støy er 
derfor satt til stor negativ. Avbøtende tiltak i form av støyskjerm/støyvoll mot 
Hadelandsvegen og støydemping av fasaden mot øst mot jernbanen vil imidlertid 
redusere konsekvensen fra stor negativ til ubetydelig.  
 
Grunnforholdene er i deler av planområdet ustabile. Det antas videre at de stedlige 
massene er telefarlige. Uten avbøtende tiltak er konsekvensen satt til stor negativ, men 
ved utskifting av de stedlige massene, vil konsekvensgraden reduseres til ubetydelig for 
geotekniske forhold i planområdet. 
 
Planfaglig vurderes planforslaget å legge til rette for en sentrumsutvikling og fortetting 
i tråd med relevante regionale planer for attraktive byer og tettsteder i Oppland, 
samferdsel og Hadeland. De regionale planene dekker også krav i statlige 
planretningslinjer for samordnet bolig-, transport- og arealplanlegging og rikspolitiske 
retningslinjer for barn og unge.  
 
Grua er definert som sentrum i regional plan for byer og tettsteder og Grua Torgs 
sentrale beliggenhet, med nærhet til Gjøvikbanen og målpunkt som skole, barnehage, 
handel og bussholdeplasser tett ved, tilfredsstiller de regionale målene om bærekraftig 
arealutvikling og reduksjon av utslipp av klimagasser.  
 
I henhold til Lunner kommunes krav til utnyttelsesgrad ved sentrumsutvikling og 
fortetting, er utnyttelsegraden for byggene på Grua Torg høy, noe som vurderes som 
positivt i et lokalsenter. Her er også lagt funksjoner som tjenesteyting, kontor og 
bevertning til området, noe som tilfører ekstra kvaliteter knyttet til servicetilbud. 
Etablering av torg og grøntarealer i en utforming som er universelt utformet, tilfører 
området ytterligere en kvalitet og vil kunne bli en ny møteplass for både beboere og 
brukere av Grua Torg samt for hele tettstedet Grua. Dette er en kvalitet som vil kunne 
befeste Gruas posisjon som lokalsenter, der beboerne på hele Grua får en samlingsplass 
i gang/sykkelavstand.  
 
Samlet tilsier disse forholdene at området er et naturlig og egnet sted for 
sentrumsutvikling med fortetting. 
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5. MERKNADER 

Sammendrag av innkomne merknader og forslagsstillers kommentarer til disse følger 
her. 

5.1. Merknader etter varsel om oppstart av planarbeid 

Fylkesmannen i Oppland Dato: 
13.06.2018 

 
 Fylkesmannen viser til generelle forventninger til kommunal arealplanlegging på 
planoppland, se https://www.planoppland.no/no/Nasjonale-foringer1/Fylkesmannens-
forventningsbrev/ . 
 
Landbruk  
Direkte konsekvenser av at området ikke blir brukt til offentlig tjenesteyting må være et 
utredningstema i konsekvensutredningen. Da området omfatter dyrka areal, forutsetter 
Fylkesmannen at det planlegges for høg arealutnytting, jf. våre generelle forventninger til 
kommunal arealplanlegging, kap. 2.2.7 Jordvern.  
 
Barn og unge og tilgjengelighet  

Det er positivt at det planlegges for gode leke- og uteoppholdsareal. Ellers bør 
tilgjengelighet og universell utforming bør løftes fram som utredningstema i 
planprogrammet.  
 
Miljøvern  
Det må tas hensyn til støybelastning fra Hadelandsveien, da en vesentlig del av 
planområdet ligger innenfor gul støysone for vegtrafikkstøy fra Hadelandsvegen. 
Planområdet ligger også nær Gjøvikbanen. Planprogrammet gir dermed feil informasjon 
når det på s. 9 hevdes under kap. "Særskilte miljøforhold, støy og luftforurensing" at det 
er "ingen kjente problemer …". Fylkesmannen forventer at det utarbeides en støyrapport 
som en del av planarbeidet, etter støyretningslinje T-1442/2016. Det må vurderes om kap. 
3.2.3 Støy fra flere kilder, kommer til anvendelse.  

Planområdet må bygge opp under føringer i Statlig planretningslinje for samordnet 
bolig-, areal- og transportplanlegging. Planområdet ligger svært sentralt på Grua, med 
korte gangavstander til jernbanestasjon, skole, kirke og butikker. Vi viser her også til 
kap. 2 i våre forventninger. Vi forutsetter at handelsetablering skjer innenfor 
rammene av Regional plan for attraktive byer og tettsteder. Fylkesmannen registrerer 
at dette ikke er tema i forslag til planprogram, og forutsetter at dette tas inn og 
vurderes etter de rammene som er nevnt her. 

 
Vurdering:  
Merknadene fra Fylkesmannen innarbeides i planprogram og videre planarbeid.  
Tilgjengelighet og universell utforming tas inn i plandokumentene. Sentralt i området 
planlegges det torgareal, aktiviteter og område for renovasjon. Arealet er godt 
utnyttet, med boliger og med næringslokale som kontorlokale og servering. Det skal 
ikke være forretninger i næringsbygget og vurdering i forhold til Regional plan for 
attraktive byer og tettsteder virker dermed unødvendig. Vurdering av støy utføres i 
planen. 
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NVE Dato: 
25.05.2018 

Flom, erosjon og skred 
Plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK17) setter tydelige krav til 
sikkerhet mot flom, erosjon og skred ved planlegging og utbygging. På 
reguleringsplannivå vil det ofte være behov for en detaljert fagkyndig utredning av 
faren. Hensyn til klimaendringer skal også vurderes. 
 
Vassdrag- og grunnvannstiltak 
Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan 
medføre skader eller ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt 
etter vannressursloven. NVE kan avgjøre at reguleringsplan kan erstatte konsesjon, 
dersom vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i planen. 
 
Energianlegg 
Planen må ta hensyn til anlegg som har konsesjon etter energi- og 
vassdragslovgivningen. 
Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veileder og verktøy: 
NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og 
energianlegg. 
NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs 
saksområder i arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, 
slik at en unngår innsigelse. NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i 
arealplanar beskriver hvilke flom- og skredprosesser som kan utgjøre fare, og 
hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i planen. 
NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante 
saksområder er vurdert og godt nok dokumentert. 
Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan. 
Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig 
ettersyn. NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale 
og vesentlige regionale interesser. I plandokumentene må det gå tydelig fram 
hvordan de ulike interessene er vurdert og innarbeidet i planen. Alle relevante 
fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt.  

 
Vurdering:  
I planarbeidet vurderes fare for overvann og flom, og det utarbeides egen rapport om 
temaet. 
 

Oppland fylkeskommune Dato: 
31.05.2018 

I gjeldende kommuneplan er planområdet avsatt til offentlig/privat tjenesteyting. 
Kommunen har konkludert med at reguleringsplanen utløser krav om 
konsekvensutredning.  
Merknader til oppstart og planprogram 
I hovedsak mener fylkeskommunen at planprogrammet fyller vilkårene iht. plan- og 
bygningslovens § 4-1, og at planprogrammet gir gode rammer for gjennomføringen av 
planprosessen.  
Medvirkning i planprosessen er svært kort beskrevet og ikke tatt inn i framdriftsplan. 
Planområdet ligger i tilknytning til Grua sentrum, og vil berøre mange interesser. Vi 
anbefaler at det legges til rette for en åpen planprosess der barn og unge, 
næringsdrivende og befolkningen for øvrig kan delta. 
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Generelle merknader 
Planarbeidet vil legge til rette for sentrumsnær boligbygging, med kort avstand til 
kollektivknutepunkt, handel, skole, barnehagen m.m. 
Beliggenheten tilsier at en utbygging av området kan baseres på alternativ transport, 
og ikke automatisk vil generere økt biltrafikk. Formålet med planarbeidet er i tråd 
med Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging. 
Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland ble godkjent i juni 2016. 
Mål og strategier nedfelt i den regionale planen skal legges til grunn for kommunal 
planlegging. Retningslinjer for arealbruk, stedsutvikling og stedsforming, og 
retningslinjer for bolig og bokvalitet er særlig relevant og vil gi nyttige innspill til 
dette konkrete planarbeidet. 
Vi forventer at barn og unges interesser ivaretas gjennom planarbeidet. Dette 
omfatter medvirkning i planprosessen, og tilrettelegging for et godt bomiljø for barn 
og unge i tråd med Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser 
i planleggingen. 
Trafikksikkerhet vil være et viktig tema i planarbeidet, særlig for barn og unge. 
Sentrumsområdet, skoler og idrettsanlegg ligger i gang-/sykkelavstand fra 
planområdet. Gang-/sykkelveier og trafikksikre kryssinger bør beskrives. Lunner er 
godkjent som trafikksikker kommune og vi viser til kommunens trafikksikkerhetsplan 
som en viktig føring i planarbeidet. Planarbeidet bør også omfatte vurderinger i 
forhold til universell utforming og tilgjengelighet for alle. 
Adkomst til boligene, utearealer som gangstier, veger, adkomster og 
uteoppholdsområder utformes universelt bør tas inn i bestemmelsene ihht regler i 
TEK 17 § 8-2 og Miljøverndepartementets rundskriv Tilgjengelighet for alle. 
Kollektivtrafikk 
I Grua sentrum er det en holdeplass. I planområdet ligger kun den østlige retningen 
inne. Den vestlige retningen som ikke ligger inne i planen har en god standard. Den 
østlige som ligger inne i planområdet er ikke en god holdeplass etter dagens 
standard. Det forventes at det legges opp til en oppgradering av denne viktige 
holdeplassen i forbindelse med utbyggingen. Både plassering og utforming må 
vurderes. 
Forholdet til Grua kapell 
Planområdet ligger nært Grua kapell. Kapellet er ikke underlagt noe vern i henhold 
til kulturminneloven. All bygging nærmere kapellet enn 60 meter er imidlertid 
forbudt uten tillatelse fra biskopen, jf. kirkeloven § 21 femte ledd. Ved all 
planlegging av tiltak i kirkens nære omgivelser skal det tas hensyn til kirkens 
plassering og virkning i landskapet. 
Alle saker som angår kirker skal behandles av kirkelig myndighet etter kirkeloven. 
I gjeldende plan for Grua kapell og gravsted (vedtatt 07.04.2016) er det regulert inn 
en grønnstruktur/vegetasjonsskjerm (o_GN2) mot planområdet for Grua Torg. Kirker 
og kapell står ofte sentralt i lokalsamfunnet og er viktige landemerker i landskapet. 
I det videre planarbeidet må det synliggjøres hvilke konsekvenser en utbygging ved 
Grua Torg vil få på kirkestedet. Det er viktig at landskapsrommet rundt kapellet 
ivaretas og at det ikke bygges for nære kapellet og gravstedet. 
Gravlunden oppfattes ofte som et stille rom for refleksjon og ettertanke. Man bør 
derfor vurdere hvorvidt dagens grønnstruktur/vegetasjonsskjerm er tilstrekkelig for 
å ivareta kirkestedet og gravplassens funksjoner, eller om denne bør utvides for å 
skape en bedre buffer mot sentrumsutviklingen som er tiltenkt innenfor forelagte 
planforslag. 
Bergverksrelaterte kulturminner 



DETALJPLAN FOR GRUA TORG, PLAN. NR. NN – LUNNER KOMMUNE 

 

Planbeskrivelse. Sist revidert 25.03.19 

Side 55 av 62 

 

55 

.  

I vestlig kant av planområdet ligger den gamle taubanetraseen mellom Vaskeriet og 
Grua jernbanestasjon, jf. id 215787 i Askeladden. Gruvevirksomheten har vært viktig 
for Hadelandssamfunnet og grunnlaget for Grua som tettsted. Øst for jernbanen 
ligger Østhagan landskapsvernområde med Hadelandsgruben og den gamle 
Kongevegen som viktige elementer. 
Fylkeskommunen har ikke kjennskap til at det forelagte planforslaget vil komme i 
direkte berøring med fysiske kulturminner tilknyttet bergverksdriften ved Grua. 
Den delen av planområdet som kan komme i berøring med taubanetraseen er i stor 
grad opparbeidet til vegareal. Konsekvensene for kulturminnene, også eventuell 
fjernvirkning på landskapsvernområdet i Østhagan, bør imidlertid synliggjøres i det 
videre planarbeidet. 
Vi vil også anbefale at den gamle taubanetraseen holdes åpen og fri for bebyggelse 
så langt det lar seg gjøre. 
ROS-analyse 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har publisert en ny veileder om 
samfunnssikkerhet i kommunenes arealplanlegging. Den nye veilederen omhandler 
ROS-analyser som metode, og erstatter de tidligere veilederne for samfunnssikkerhet 
i plan- og bygningsloven. 
Flomveiskart for området ligger tilgjengelig i Innlandsgis. Kartene viser flomvei som 
krysser planområdet. Dette hensynet må vurderes i ROS-analysen og eventuelle 
avbøtende tiltak innarbeides i planmaterialet. 
I henhold til planprogrammet er det ikke kjente problemer knyttet til støy. Vi viser 
til at deler av planområdet ligger innenfor støysone mot vei, og inntil jernbane. 
Planforslaget vil blant annet legge til rette for ny støyfølsom bebyggelse. Støy og 
eventuelle behov for støytiltak må utredes i planarbeidet, og innarbeides i ROS-
analyse og planbestemmelser. 

 
Vurdering:  
Naboer og interessenter er varslet ved oppstart av planarbeidet, og forslag til 
planprogram er sendt på høring. Etter første gangs behandling av planforslaget i 
planutvalget sendes planen ut på høring til naboer og andre som berøres av planen. Det 
vurderes ytterligere informasjon i planfasen. 
Sentralt i området planlegges torg, med aktivitetsområde og et møtested. Forholdet til 
universell utforming beskrives i planen.  Trafikksikkerhet er drøftet i eget møte med 
Statens vegvesen, og det er laget et eget notat om dette temaet som følger planen. 
Holdeplass til buss er også drøftet med Statens vegvesen og er tatt inn i det notatet. 
Det utarbeides egen rapport om støyvurdering. 
Avstanden fra Grua kapell til nærmeste planlagte bygg er ca. 75 meter. I eller ved 
kulturminnet den gamle taubanetraseen er det ikke planlagt bebyggelse. 
 
 

Statens vegvesen Dato: 
01.06.2018 

Dagens situasjon og trafikkforhold 
Planområdet omfatter deler av fv. 16 Hadelandsvegen og grenser til kryss med fv. 12 
Myllavegen. Området er sentrumsnært, men ligger på motsatt side av fv.16 enn 
øvrige sentrumsfunksjoner. Det er ikke gangforbindelser fra eksisterende 
boligområder, skole og barnehage uten å måtte krysse fylkesvegen. Området har 
adkomst fra dagens avkjørsel fra fv. 16 til Grua kapell. Selv om det er gjort noe 
utbedring av avkjørselen i senere tid, er det i dag en uryddig situasjon med en 
bussholdeplass midt i avkjørselen. Det ligger også et eldre gangfelt på fv. 16 som 
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havner midt i krysset og holdeplassen. 
Fartsgrensen på fv. 16 er 40 km/t forbi planområdet, og årsdøgntrafikken (ÅDT) er 
ca. 1200. Ved stenging av tuneller på rv. 4 og E16 vil gjennomfartstrafikken langs fv. 
16 øke betydelig.  
 

Merknader til planprogram og konsekvensutredningens innhold 
Forslag til planprogram kap. 4.4 inneholder en liste over tema som skal utredes. Her 
er både skoleveg, vegtekniske forhold, trafikksikkerhet og atkomst nevnt, noe som er 
positivt. Lista er stikkordsmessig og gir lite informasjon om aktuelle 
problemstillinger og metoder for utredning. Vi har følgende kommentarer og 
tilleggsforslag til hva som må utredes: 
Områdets egnethet og alternativvurderinger 
Statens vegvesen stiller spørsmål ved lokalitetens egnethet for formålet som er 
varslet, og forutsetter at dette vurderes i konsekvensutredningen, spesielt sett opp 
mot trafikksikkerhet. Vi forventer at det i planprogrammet også settes krav om 
utredning av tiltakets plassering sett i forhold til bosettingsmønster og andre 
funksjoner på Grua. Vi ber om at det også vurderes om andre lokaliteter på motsatt 
side av fylkesvegen, eller nærmere togstasjonen heller burde vært tatt i bruk for 
videre sentrumsutvikling. 
Trafikkanalyse 
I planprogrammet må det settes krav til at det gjøres en trafikkanalyse som 
beskriver forventet trafikk inn og ut fra planområdet som følge av ny utbygging. 
Trafikkanalysen må vise reisemiddelfordeling og beregnet trafikkmengde (ÅDT) 
fordelt på type kjøretøy etter utbygging. Når det gjelder adkomst fra fv. 16 må 
analysen avklare plassering og utforming av kryss som tilfredsstiller vegvesenets 
normalkrav jf. håndbok N100 Veg og gateutforming. Foreslått framtidig arealbruk vil 
ikke være forenelig med dagens kombinasjon av kryss, holdeplass og gangfelt. Det er 
en forutsetning at disse funksjonene skilles fra hverandre og løses på en trafikksikker 
måte der alle trafikantgrupper ivaretas. Det må også tas hensyn til eksisterende 
kryss med fv. 12 og jernbaneundergang. 
Trafikksikkerhet og tilrettelegging for myke trafikanter 
Foreslått arealbruk vil trolig generere mye gangtrafikk. For å komme til andre 
funksjoner i Grua vil kryssing av fylkesveg 16 være nødvendig, og det er en viss fare 
for at det nye målpunktet vil gjøre at folk som bor for eksempel i Østhagen vil gå 
raskeste veg via fv. 16 og dagens jernbaneundergang fremfor å ta «omvegen» via 
gang og sykkelvegkulverten under jernbanen på motsatt side av vegen. 
Planprogrammet må sette krav til utredning av trafikksikkerhet internt på området 
og i forbindelse med kryss, holdeplass og gangfelt. Adkomst for gående og syklende 
herunder kryssing av fv. 16 må vurderes spesielt. Det må også vurderes om det er 
behov for tiltak utenfor planområdet for å sikre sammenhengende gangadkomst mot 
stasjonen og skolen. Behov for tilrettelegging av kryssing av fv. 12 Myllavegen er her 
også nødvendig å vurdere. 
Kollektivtransport 
I utkast til planprogram er ikke kollektivtransport listet opp som tema som skal 
utredes. Vi ber om at plassering og utforming av holdeplass blir tatt med som tema. 
Holdeplassen er ifølge Oppland fylkeskommune mye brukt med ca. 4500 påstigende 
passasjerer, og er dermed svært viktig å ivareta. 
Støy 
Ifølge vegvesenets støyvarselkart ligger deler av planområdet i gul støysone fra fv. 
16. Vi forventer at det gjøres en støyfaglig utredning i tråd med i Retningslinje for 
behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442/2016), og at nødvendige støytiltak 
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innarbeides i planen. Utredningen må også ta høyde for støy fra Gjøvikbanen. 
 
Merknader til videre planarbeid 
Byggegrenser 
Fv. 16 er definert som lokal samleveg, funksjonsklasse D, der den generelle 
byggegrensa er 20 meter fra midtlinje veg. Vi ber om at byggegrensa inntegnes og 
målsettes i plankartet. Eventuelle avvik fra generell byggegrense må avklares med 
Statens vegvesen i planarbeidet. 
Fremtidig adkomst og tilrettelegging for myke trafikanter 
Vi forutsetter at adkomst til planområdet samordnes med avkjørsel til Grua kapell i 
et felles kryss med fv. 16. Dette må utformes i tråd med vegnormalene. 
Ved en framtidig utbygging av Grua Torg må det i tillegg til sterk økning av biltrafikk 
til planområdet, også forventes mange gående og syklende som krysser fv. 16, samt 
busspassasjerer som skal til og fra området. Planen må ivareta alle trafikantgrupper. 
Holdeplass må inntegnes i plankartet i tråd med gjeldende normalkrav og universell 
utforming, og det må settes rekkefølgekrav til opparbeiding. Det samme gjelder 
krysningspunkt for myke trafikanter inkl. krav til oppgradert belysning av 
krysningspunkt. Dette gjelder både kryssing av fv. 16 Hadelandsvegen og kryssing av 
fv. 12 Myllavegen for å sikre sammenhengende trafikksikker gangforbindelse til bl.a. 
skole og stasjon.  
Vi antar at krysningspunkt for myke trafikanter bør ligge omtrent som i dag, dvs. bak 
sørgående holdeplass, mens holdeplass og nytt felles kryss forskyves. Holdeplass og 
kryss/adkomstveg må skilles fra hverandre på en langt bedre måte enn i dag.  
Dersom man ikke oppnår utforming eller plassering i tråd med vegnormalen må det 
søkes fravik fra vegnormalene etter gjeldende regelverk. Dette må avklares før 
reguleringsplan sendes på høring. 
For utforming av adkomst fra fv. 16, buss og krysningspunkt forutsetter vi at tekniske 
tegninger, herunder plan- og profiltegning, plan for overvann og 
skilt/oppmerkingsplan sendes til Statens vegvesen til gjennomsyn og godkjenning. 
For å sikre at det er avsatt nødvendig areal til kryss, holdeplass, annen veggrunn etc. 
ber vi også om å få tilsendt utkast til plankart før planen kommer på høring. 
Varehandel 
Dersom det legges til rette for forretning i området, må det gis bestemmelser om 
arealgrenser i tråd med Regional plan for attraktive byer og tettsteder. 

 
Vurdering:  
Innholdet i brevet fra Statens vegvesen er gjennomgått i eget møte med vegvesenet i 
august 2018. Trafikksikkerhet og forslag til løsninger er gjennomgått, og dette er 
gjengitt i eget notat om trafikksikkerhet, i ny kryssutforming og i notat for 
trafikkanalyse. Det er også laget egen rapport for støyvurderinger og forslag til tiltak. 
Det planlegges ikke forretninger i søndre bygg innenfor planområdet, men mindre 
lokaler for kontor, forretning og servering. 
 

Bane NOR Dato: 
27.04.2018 

 
Gjøvikbanen er en enkeltsporet bane med blandet person- og godstrafikk (persontog Oslo-
Gjøvik og godstog mellom Bergen/Roa – Alnabru). Banen har i tillegg stedvis svært 
anstrengt kapasitet, og som ledd i dette er Bane NOR i gang med flere 
planleggingsprosjekter som har som hensikt å øke kapasiteten på banen. 
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Rammebetingelsene for jernbanen er i endring, og det kan være vanskelig å forutse hvilke 
behov som kan oppstå. Bane NOR er derfor opptatt av å sikre mulighetene for videre 
e utvikling. 
Av sikkerhets- og planfaglig hensyn må hensynet til byggegrenser ihht Jernbaneloven § 10 
legges til grunn for planarbeidet. 
I tillegg må sikkerhet mot jernbanen som følge av utbyggingen vurderes. 
Det bør påregnes krav om utvidede sikkerhetskrav, herunder krav om oppsett av 1,8 m høy 
flettverksgjerde i planområdet som grenser mot jernbanen. I tillegg må det påses at ikke 
utbyggingen i planområdet medfører økt overvann/tilsig slik at jernbaneanlegg, herunder 
overbelaster eller tetter igjen våre stikkrenner. 
Av varslet planavgrening ser vi det er medtatt deler av jernbanens eiendom nødvendig for 
infrastrukturen og driften av jernbanen. I så måte, dersom dette medtas i endelig 
planforslag, vil vi forutsette at dette avsettes til formål i tråd med denne virksomheten. 
Eksempelvis baneformål. 
Det bør tilstrebes god adkomst muligheter for myke trafikanter i og gjennom planområdet 
og mot Grua stasjon. 
Bane NOR har en rekke krav til planlegging i nærheten av jernbanen. Informasjon om disse 
finnes i vår veileder for nasjonale interesser i arealplanlegging: 
http://www.banenor.no/Sikkerhet/Veilederfor- 
god-planlegging/ og i vårt tekniske regelverk: 
http://www.banenor.no/Marked/Leverandorinfo/Teknisk-regelverk/ 

 

 
Vurdering:  
Merknadene fra Bane NOR innarbeides i planprogram og videre planarbeid.  
Det er lagt inn 30 m byggegrense fra jernbanen i planen. Videre er det planlagt et 1,8 
m høyt flettverksgjerde langs Bane NOR sin eiendom, og dette gjerdet skal settes opp 
og holdes vedlike av utbygger. 
Planområdet er sørvendt og vendt fra jernbanen, slik at det ikke blir tilsig fra 
planområdet til jernbanen. En del av Bane NOR sin eiendom er med innenfor 
planområdet, og dette arealet er regulert til trasé for jernbane. 
 

5.2. Merknader etter varsler om utvidelser av planområdet 

Siden varsel om oppstart er planområdet utvidet i to omganger. 
 
Den 12.10.2018 ble det sendt ut varsel om utvidelse av planområdet til Statens vegvesen 
for å imøtekomme innspill fra etaten om at busstoppet på østre side av fv. 16 
Hadelandsvegen bør utbedres og reguleres som del av planen. Dette kom fram i møte 
med Statens vegvesen i august 2018. Varselet ble sendt til Statens vegvesen. 
 
Den 14.11.208 ble det sendt ut varsel om utvidelse av planområdet. Utvidelsen gjelder 
er område sørøst for den opprinnelige plangrensen. Varselet ble sendt til naboer samt 
offentlige og private instanser. Vi har mottatt svar fra fire instanser, hvorav Statens 
vegvesen ikke hadde noen merknader til utvidelsen. 
 

 

Statens vegvesen Dato: 
12.10.2018 

Statens vegvesen har ingen merknader til utvidelse av planområdet.  
 
I møtet det henvises til ble det også avtalt at bussen må stoppe 10 meter fra dagens 
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fotgjengerovergang, som skal ha samme plassering, for å hindre at fotgjengere går 
over rett foran bussen. Vi vil derfor at selve kollektivformålet kun avmerkes på 
arealet som ligger 10 meter sør for overgangsfeltet. Resterende areal fra kryss frem til 
faktisk plattform kan avmerkes med sosi kode for gang og sykkelveg/fortau.  
 

 
Vurdering:  
Forslagsstiller tar innspillet til etterretning. 
 

 

 

Bane NOR Dato: 
29.11.2018 

I Bane NOR’s uttalelse til utvidelse av planområdet, vises det til tidligere uttalelse 
som oppsummeres som følger: 
 
Rammebetingelsene for jernbanen er i endring, og det er vanskelig å forutse hvilke 
behov som kan oppstå. Bane NOR er derfor opptatt av å sikre mulighetene for 
videre utvikling og derfor bør reguleringsplanen følge eiendomsgrensen, evt. bør 
vår eiendom vises som jernbaneformål dersom deler av våre arealer tas inn i 
reguleringsplanen. 
 

• Det bør tilstrebes god adkomst for myke trafikanter i og gjennom 
planområdet og mot Grua stasjon. 

• Bane NOR prioriterer sikkerhet høyt, og normalt krever vi 30 meters 
byggegrense fra nærmeste spor for alle byggetiltak over og under bakken, 
1,8 meter høyt sikkerhetsgjerde mot jernbanen og at utbygging etter 
reguleringsplanen ikke vil medføre økt bruk av planoverganger, jfr. 
Jernbanelovens §10. 

• Videre tillater vi ikke at utbygginger ved jernbanen kan gi økt avrenning 
mot våre linjegrøfter fordi dette kan medføre fare for erosjon og utgraving. 

• Bane NOR krever at reguleringsplaner nær jernbanen skal ha en risiko- og 
sårbarhetsanalyse (ROS) som skal vurdere hvordan fremtidig bruk av 
planområdet kan påvirke sikkerheten mot jernbanen (påkjørsel, kollisjon, 
flom, erosjon). Avbøtende tiltak må beskrives. Slikt arbeid skal gjøres av 
fagkyndige. 

 
Våre krav til planlegging nær jernbanen finnes i vår veileder for nasjonale 
interesser i arealplanlegging: https://www.banenor.no/Om-
oss/sikkerhet2/Veileder-for-god-planlegging/ og i vårt tekniske regelverk: 
http://www.banenor.no/Marked/Leverandorinfo/Teknisk-regelverk/ 
 
Vi forventer at forslagstiller setter seg inn i dette materialet før det utarbeides 
forslag til reguleringsplan. 
  
 
Vurdering:  
Forslagsstiller tar innspillet til etterretning. 
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Oppland fylkeskommune, Kulturarv Dato: 
23.11.2018 

 
Vedrørende oppfyllelse av undersøkelsesplikten etter kml §9 
Ved varsel om oppstart av planarbeidet for Grua Torg vurderte OFK v/Kulturarv at 
det ikke var behov for kulturminneregistreringer i forbindelse med det varslede 
planforslaget. Vi kan ikke se at den nå varslede planutvidelsen gir grunnlag for å 
endre denne vurderingen. OFK har følgelig ikke behov for å gjennomføre 
kulturminneregistreringer i tilknytning til reguleringsplan for Grua Torg slik 
planavgrensningen ligger ved varsel om utvidet planområde av 14.11.2018. 
 
Merknader til planutvidelse 
Varslet planutvidelse er trukket ned mot foten av kollen, og delvis inn i denne, 
hvorpå Grua kirke og kirkegård er lokalisert. I stedet for å trekke framtidige 
parkeringsarealer ned mot kirken vil vi oppfordre forslagstiller til å se på 
muligheten til å bedre utnytte restarealet mot jernbanen for biloppstillingsplasser 
og parkeringskjeller. Hensynet til eventuell fjernvirkning på landskapsvernområdet 
ved Østhagan må imidlertid ivaretas. 
 
For øvrige forhold tilknyttet Grua kirke og kirkegård, landskapsvernområdet 
Østhagan samt kulturminner tilknyttet bergverksdrift, så viser vi til våre uttalelser 
av henholdsvis 31.05. og 30.10.2018. 
 
Det er viktig å skape en god buffer og vegetasjonsskjerm mot kriken og 
kirkegården. Vi vil igjen anbefale at man i minst mulig grad går inn med 
terrenginngrep i kollen hvorpå kirken og kirkegården ligger og i størst mulig grad 
regulerer åssiden til grønnstruktur/vegetasjonsskjerm. Dette gjelder både 
opprinnelig planområde og den nå varslede planutvidelsen. 
  
 
Vurdering:  
Oppland fylkeskommune, Kulturarv’s merknader er vurdert. De utendørs 
biloppstillingsplassene til leilighetene er nå plassert lengst øst i planområdet mot 
jernbanen, men med et grøntområde mellom biloppstillingsplassene og gjerdet mot 
jernbanen. Med dette grepet ivaretas også hensynet til landskapsvernområdet ved 
Østhagan. Biloppstillingsplassene gir ingen fjernvirkning. Plangrepet er vist i 
illustrasjonsplanen og er juridisk bindende.   
 
 

Oppland fylkeskommune, regionalenheten Dato: 
27.11.2018 

Regionalenheten stiller seg bak merknadene fra Kulturarv, datert 23.11.2018 og 
har ingen ytterligere merknader. 
 
Det vises for øvrig til regionalenhetens uttalelse av 31.05.2018 til varsel om 
oppstart av planarbeidet. 
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Vurdering:  
Se vurdering over. 
 

6. FORSLAGSSTILLERS VURDERING 

Forslagsstiller begrunner valg av løsningene i planforslaget. 
Begrunnelse for valgte løsning er særlig viktig på punkter hvor forslaget ikke er i 
overensstemmelse med gjeldende planer, og der administrasjonen, eller andre 
offentlige instanser har innvendinger. 
 

7. VEDLEGG 

Vedlegg 1: Plankart 
Vedlegg 2:  Reguleringsbestemmelser 
Vedlegg 3: ROS-analyse 
Vedlegg 4: 3D-modell, Illustrasjoner 
Vedlegg 5: Merknader 
Vedlegg 6: Notat: Overvannsløsning for Grua Torg (Asplan Viak) 
Vedlegg 7: Støyutredning til reguleringsplan (Sweco) 
Vedlegg 8: Trafikkanalyse og trafikksikkerhetsvurdering (Norconsult) 
Vedlegg 9: Sol-/skyggediagram 
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