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Om kommuneplanens samfunnsdel 
 

 

Kommuneplanens samfunnsdel er et strategisk styringsdokument, som 

tar stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommune-

samfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Kommunepla-

nens samfunnsdel legges til grunn for kommunens egen virksomhet og 

for statens og regionale myndigheters virksomhet i kommunen. 

 

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet januar 2018, og 

har vært en pågående prosess med innbyggerinvolvering og politisk og 

administrativ forankring fram til juni 2019. Planen er organisert rundt 

FNs bærekraftmål, hvor det er fastsatt egne mål og strategier for Lun-

ner kommune. Målene og strategiene i planen er tverrsektorielle og 

skal gi kommunen retning fram mot 2040. 

 

 

Innhold 

S. 3 Visjon 

S. 4 
Kommunestyrets prioriteringer og satsingsområder for 

valgperioden 2019-2023 

S. 6 Med Lunner inn i framtida 

S. 7 Planens oppbygging 

S. 8 Sammen skaper vi fremtiden 

S. 10 Like muligheter til gode liv—hele livet 

S. 12 Attraktive Lunner—med innbyggeren i sentrum 

S. 16 Grønne Lunner—på lag med naturen 

S. 18 Langsiktig arealstrategi for Lunner kommune 



3 

 

VISJON 

Sammen skaper vi det gode liv, trygt og  

attraktivt for alle 

Visjonen er et framtidsbilde av 

ønsket utvikling for Lunner. Den 

framhever hvilke kvaliteter og 

verdier kommunen skal jobbe 

etter.  

Visjonen understreker at vi har 

et felles ansvar for å skape gode 

liv for innbyggerne i Lunner,  at 

Lunner skal være et trygt sted å 

leve, og at det skal være et sted 

man ønsker å etablere seg.  

Lunner kommune har vakker natur og attraktive 

bomiljøer for barn og voksne. Kommunen er en 

del av en region med sterk vekst/utvikling, og 

har nærhet til store bo- og arbeidsmarkeder. 

Lunner kommune skal være en bærekraftig 

kommune, hvor alle kan finne seg til rette og 

utvikle seg. Lunner kommune skal være et sted 

hvor næringslivet finner trygge og forutsigbare 

rammevilkår, slik at det blir flere jobbmuligheter 

lokalt. I Lunner kommune skal alle innbyggerne 

ha like muligheter til gode liv. Lunner kommune 

skal være stedet du ønsker å bo. 

Vårt slagord er: 

 
Gode liv – nær naturen, nær byen! 
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Kommuneplanens samfunnsdel inneholder 21 mål og 26 strategier 

fordelt på de fire dimensjonene sammen skaper vi framtiden—like 

muligheter til gode liv—attraktive lunner—grønne lunner. Basert på 

disse har kommunestyret kommet frem følgende prioriteringer og 

satsingsområder for valgperioden 2019-2023: 

 

Barn og unges oppvekstmiljø 

Befolkningsutvikling og stedsutvikling 

Ivareta og tilgjengeliggjøre naturen 

Fremme samfunnsdeltakelse og medborgerskap 

 

Innbyggermedvirkning i 2019 viste at det store flertallet av innbyggerne i Lunner kommune 

trives godt eller svært godt i kommunen. Lunner kommune er en marka-kommune med mye 

skjønn natur, hvor innbyggere har gode rekreasjonsmuligheter. Kommunen har også nærhet 

til et av landets største arbeidsmarkeder og landets hovedflyplass. Alt ligger til rette for at 

innbyggerne kan leve gode liv i Lunner.  

 

Et sentralt fokusområdene i for Lunner kommune i denne valgperioden er å styrke den 

økonomiske situasjonen i kommunen og sikre en tjenesteproduksjon som er tilpasset 

kommunens langsiktig økonomiske rammer. God kontroll på økonomien er grunnleggende 

for at kommunen skal ha handlekraft og evne til å omstille seg. 

 

Det er bred oppslutning i Lunner om at det skal være trygt og godt å vokse opp i 

kommunen. Kommunestyrets høyest prioriterte mål i kommuneplanens samfunnsdel er:  

 

 «Vi har et trygt og oppbyggende oppvekstmiljø for barn og unge i Lunner, med 

 opplæring som gir et godt utgangspunkt for å mestre voksenlivet.»  

 

Grunnlaget for å mestre voksenlivet legges i barndommen. Barn i skole og barnehage skal 

kunne forvente at det psykososiale miljøet er trygt og oppbyggende. Oppveksten skal være 

preget av trivsel, mestring og tilhørighet. Her spiller både bomiljø, sosiale og familiære 

relasjoner, fritidsaktiviteter, møteplasser og skole- og barnehagehverdag inn. 

 

 

Kommunestyrets prioriteringer og satsingsområder for Lunner 

kommune i valgperioden 2019 – 2023 
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Kommunestyret har pekt på målet: «Vi har økt befolkning, og er spesielt attraktive for 

mennesker i etableringsfasen» som et viktig satsingsområde. For å nå mål om økt befolkning 

må det både planlegges nye boligområder og kommunen må jobbe for å realisere 

eksisterende planer. Befolkningsvekst henger også sammen med det lokale 

arbeidsmarkedet. Lunner kommune har tradisjonelt vært en pendlerkommune. 

Kommunestyret ønsker flere lokale arbeidsplasser økt verdiskapning lokalt. Dette vil gjøre 

kommunen mer attraktiv som bostedskommune. For å skape et grunnlag for 

næringsutvikling skal det utvikles flere relevante næringsområder. 

 

Å være en attraktiv og grønn kommune innebærer også at vi ønsker tilgang til utmarka, med 

mulighetene og helsefordelene dette gir. Kommunestyret har i denne sammenheng pekt på 

målet: «Lunner kommune legger til rette for friluftsliv, naturopplevelse og idrett, og sikrer 

forsvarlig bruk av naturen». Kommunen skal også legge til rette for aktivitet og bevegelse i 

planlegging og utforming av tettsteder.  

 

Kommunestyret ønsker videre å prioritere målet: «Vi har funksjonelle og attraktive tettsteder 

og bomiljøer, som gir innbyggerne muligheter til bærekraftige liv.» Funksjonelle og attraktive 

tettsteder og bomiljøer innebærer at bostedene skal være tilgjengelig for alle. Dette 

innebærer at det i størst mulig grad skal være gangavstander til viktige funksjoner, som 

skole, idrettsanlegg og kollektivtilbud. En viktig ingrediens i dette er også møteplasser. 

Kommunestyret vil derfor fremheve målet: «vi har attraktive og relevante møteplasser, for 

alle aldersgrupper, som sikrer liv i tettstedene.» Det er spesielt viktig å skape tilbud for 

ungdom i kommunen. Kommunen skal legge til rette når innbyggerne tar initiativ til å skape 

møteplasser, særlig frivilliginitiativ rettet mot barn og unge.  

 

Til sist ønsker kommunestyret å prioritere målet: «Vi har et aktivt samfunnsliv og levende 

lokaldemokrati, med høy grad av deltakelse og medborgerskap». Like muligheter til å delta i 

samfunns- og kulturliv for alle og et levende lokaldemokrati er viktige ingredienser i «det 

gode liv». Kultur, frivillighet, medvirkning og inkludering er sentrale temaer i medborgerskap, 

hvor kommunen er en sentral aktør for å sikre et velfungerende samfunnsliv. For å nå målet 

skal kommunen blant annet sørge for innbyggermedvirkning i planarbeid, og planer som er 

tydelige og tilgjengelige . 

 

Lunner kommunestyre, 26.03.2020 
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Med Lunner inn i framtida 

Kommuneplanens samfunnsdel setter retning for 

utviklingen i Lunner kommune. Gjennom å samles 

om en felles forståelse av hva samfunnet vårt er og 

hva vi ønsker å oppnå, kan vi jobbe i fellesskap for å 

nå målene.  

Lunner kommune skal være samfunnsbygger. Dette gjør vi gjennom å være en god 

tjenesteleverandør, forvalter, myndighet og arbeidsgiver. Samtidig skal vi sikre 

bærekraftig drift og utvikling. Vi må ha mål og strategier som sikrer sosial, 

økonomisk og miljømessig bærekraft. Vi vil jobbe for å oppnå gode liv i dag, uten at 

det går utover kommende generasjoner. 

Vi skal være en bærekraftig kommune, som evner å tenke langsiktig og helhetlig. Vi 

står overfor store, komplekse utfordringer i tiden framover, som klimaendringer, 

økende ulikhet og større forsørgerbyrde. Samtidig blir de økonomiske rammene 

strammere. Vi er derfor nødt til å tenke nytt om hvordan vi skal utvikle 

velferdssamfunnet, kommunen som organisasjon og hvordan vi kan samarbeide på 

nye måter. 

Gjennom kreativitet og ny kunnskap skal vi sammen møte utfordringene og 

mulighetene på veien frem mot 2040. 
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 PLANENS OPPBYGGING 

Målene i planen dekker alle områdene 

kommunen jobber med og skal gi 

kommunen retning fram mot 2040. Dette 

innebærer at alle tjenesteområder må 

forholde seg til hele planen.  

Kommuneplanens samfunnsdel behandler 

ikke de enkelte sektorene tematisk. Dette 

konkretiseres i handlingsplan/økonomiplan 

og øvrige planer.   

  
FNS BÆREKRAFTSMÅL  er verdens felles 

arbeidsplan for å utrydde fattigdom, 

bekjempe ulikhet og stoppe uønskede 

klimaendringer innen 2030. Lunner skal ta 

sitt ansvar. Dette skal vi gjøre ved å ha 

bærekraftmålene med oss i planleggingen. I 

tillegg til at planen er bygget opp rundt 

bærekraftmålene, har vi tatt i bruk 

bærekraftmålene som rammeverk for å 

samle inn innspill og bidrag til planen.  

Lunner kommunes mål bygger på FNs 

bærekraftsmål. Vi har valgt ut noen bærekraftmål 

som er viktige for utviklingen av Lunner. Disse 

bærekraftmålene har vi samlet i fire fokusområder. 

For hvert fokusområde har vi laget mål for Lunner 

kommune. Målene har vi skrevet som "slik har vi 

det i 2040". For å oppfylle målene trenger vi 

strategier. Disse har vi skrevet som "For å komme 

oss dit skal vi:" 

SAMMEN SKAPER VI FRAMTIDEN! Denne delen 

viser hvordan vi vil jobbe sammen for å nå målene. 

LIKE MULIGHETER TIL GODE LIV – HELE LIVET 

Denne delen viser hvordan vi vil jobbe med 

menneskene.  

ATTRAKTIVE LUNNER – MED INNBYGGERNE I 

SENTRUM Denne delen viser hvordan vi vil jobbe 

med stedene.  

GRØNNE LUNNER – PÅ LAG MED NATUREN Denne 

delen viser hvordan vi vil jobbe med natur og miljø. 

Hvert delområde består av en beskrivende tekst, 

mål og strategier. Formuleringen «Lunner 

kommune» i målene, betyr at målet gjelder for 

Lunner kommune som organisasjon. Strategiene 

beskriver hvordan vi skal nå målene. En strategi 

kan virke på flere mål. Tiltak legges til økonomiplan 

med handlingsdel.  
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Sammen skaper vi framtiden! 

framtid for innbyggerne i Lunner, og for å nå 

de målene vi setter oss.  

Kommunestyret har det overordnede 

ansvaret for planlegging, prioritering og 

styring av kommunens økonomi. Likevel er 

det et felles ansvar at vi klarer å nå målene 

som settes for økonomien, og at vi i 

samarbeid bidrar til å nå disse målene.  

Samarbeid med nabokommuner er viktig for 

Lunner. Lunner kommune har i dag flere 

interkommunale samarbeid, for å levere 

effektive og gode tjenester til innbyggerne i 

kommunen. I tidshorisonten for denne 

planen kan det være aktuelt å se på 

samarbeidsformene, og eventuelt vurdere 

hadelandskommunen på nytt.  

For å lykkes bedre i framtiden, med færre 

ressurser, må vi å legge til rette for god 

samhandling mellom innbyggere, politikere 

og ansatte i kommunen.  

Frivillig sektor er en viktig brikke i denne 

utviklingen. Lunner har et stort frivillig 

engasjement, som skaper viktige verdier for 

Lunnersamfunnet. Frivilligheten  skaper 

levende lokalsamfunn og må være en del av 

løsningen på framtidens utfordringer innen 

velferd, oppvekst og integrering.  

Arbeid med planer er viktige arenaer 

for politisk styring og involvering av 

innbyggere, og brukere av tjenestene.  

Samskaping, dialog, medvirkning og 

god innbyggerinvolvering er viktig for 

å lykkes med å skape en best mulig 

8 
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Slik har vi det i 2040: 

Vi har et aktivt samfunnsliv og levende lokaldemokrati, med høy grad av deltakelse 

og medborgerskap.  

Lunner kommune har god dialog med innbyggerne, med kort avstand mellom 

administrasjon, politikere og innbyggere, som sikrer medvirkning, tillit og forståelse 

for de valg vi tar.  

Vi har et mangfoldig kulturliv og en mangfoldig og sterk frivillighet, som tar initiativ 

og samhandler med kommunen.  

Vi har en kultur for samhandling og deling, med åpenhet for nye ideer og løsninger. 

For å komme oss dit skal vi: 

Ha en bærekraftig økonomi, med handlingsrom til å nå politiske og administrative 

mål.  

Lage tydelige og målrettede planer gjennom prosesser basert på kunnskap og 

medvirkning, hvor kommunen gir god informasjon til innbyggerne.  

Støtte og legge til rette for frivillighet og kulturliv. Vi skal særlig ivareta frivillig-

initiativ og tilbud rettet mot barn og unge.  

Ha en  digital infrastruktur som er sikker, lett å bruke for alle innbyggere, og som 

sikrer god samhandling og utveksling av informasjon mellom innbyggere og 

kommune. 

Ta i bruk mulighetene innen digitalisering til å få bedre innsikt i egne data, og 

tilrettelegge data som nyttige styringsverktøy. 
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Kommunen har som oppgave å utjevne 

sosiale helseforskjeller. Det innebærer at vi 

må være lydhøre for personer i sårbare 

livssituasjoner, og ha et bevisst forhold til 

hvilke tjenester vi skal levere. Dette 

innebærer også at vi må fremme 

selvstendighet og mestring, slik at 

innbyggerne i størst mulig grad settes i stand 

til å leve egne liv. 

 

En del av kommunens arbeid inkluderer 

boligpolitikk og boligsosialt arbeid. 

Kommunen har et ansvar for at alle har et 

trygt sted å bo, og fremmer husholdningenes 

muligheten til å ha egen bolig.  

Lunner skal være et sosialt bærekraftig 

samfunn, hvor de menneskelige behov står i 

sentrum. God livskvalitet, trygghet og 

inkludering må ligge til grunn for å skape 

«gode liv i Lunner». Mennesker i alle livsfaser, 

og med ulike forutsetninger, skal ha tilgang til 

sunne og trygge nærmiljø. 

Mange av forutsetningene til gode liv legges 

tidlig i livet. Det skal være godt å være barn i 

Lunner. Det er viktig at vi har et oppbyggende 

oppvekstmiljø, fritt for mobbing og 

diskriminering. Barn og unge må få kunnskap 

om egen helse, og ferdigheter som gir 

muligheter for å få gode liv som voksne. 

Det er viktig at innbyggerne opplever å møte 

en enhetlig organisasjon, og at man får den 

hjelpen man trenger når man tar kontakt.  

Like muligheter til gode liv 

– hele livet 

10 
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Slik har vi det i 2040: 

Vi har helsefremmende og trygge nærmiljø, med innbyggere som har mulighet og kunnskap til å 

ivareta egen helse, trivsel og livskvalitet.   

Vi har myndiggjorte og ansvarlige innbyggere, som opplever selvstendighet og mestring i alle 

livsfaser.   

Vi har et trygt og oppbyggende oppvekstmiljø for barn og unge i Lunner, med opplæring som gir et 

godt utgangspunkt for å mestre voksenlivet.  

Lunner kommune har tjenester som oppleves som helhetlige og koordinerte, med god faglig 

kvalitet og godt innhold.  

Lunner kommune fremmer befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold, 

gjennom forebygging og utjevning av sosiale helseforskjeller.   

Vi jobber aktivt for å fremme likestilling og motvirke diskriminering, slik at alle har reell mulighet til 

å delta i aktiviteter i samfunnet. 

For å komme oss dit skal vi: 

Ha koordinerte og samordnet tjenester. Tjenestene skal dekke alle livsfaser og sikre gode 
overganger mellom ulike deler av tjenestene. 

Utøve tidlig innsats for barn, unge og familier. Utfordringer skal fanges opp og løses så tidlig i 
livsløpet som mulig.  

Ha framoverlente opplæringsmetoder, som er tilpasset den enkelte elev og sikrer en engasjerende 
skole.  

Jobbe aktivt med å styrke dialogen mellom hjem og skole. 

Utvikle og tilpasse Omsorgstrappa, for å sikre kvalitet i tjenestene og riktig tjenestenivå.  

Ta i bruk innbyggerne sine evner og kunnskap slik at alle, uansett bakgrunn, kan delta i arbeids- og 
samfunnslivet.  

Bruke boligsosiale tiltak for å ivareta innbyggere i sårbare livssituasjoner.  
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kommunen, så det er viktig at vi har varierte 

og relevante næringsområder klare. 

Lunner kommune er i ferd med å få en eldre 

befolkning. Eldre husholdninger har oftere 

færre beboere, som betyr at vi må bygge nytt 

om vi skal opprettholde befolkningen på 

dagens nivå. Lunner har fortsatt en høy andel 

eneboliger. Endringen i alderssammensetning 

innebærer at vi må bygge flere og mer 

varierte boenheter.  

 

For å tilrettelegge for gode liv og attraktive 

tettsteder trenger vi møteplasser og 

aktivitetstilbud, som skaper liv i bygda. 

Innbyggerne har selv et ansvar for å skape 

disse møteplassene og aktivitetene, men 

kommunen skal gjennom planlegging sørge 

for at det finnes gode og trygge steder 

innbyggerne kan bruke. 

Hva gjør et sted attraktivt i 2040? Vi tror det 

vil handle om å ha muligheter til å leve gode 

liv uten å bekymre seg for om det ødelegger 

natur eller ressurser, nå eller for dem som 

kommer etter oss. Fortetting og bærekraft er 

viktige stikkord, hvor det legges betydelig 

vekt på at man skal legge til rette for gang- og 

sykkelavstander. Fortetting er viktig for barns 

bevegelsesfrihet, bidrar til mer rasjonell 

infrastruktur og reduserer transportbehovet 

generelt. 

 

Vi ønsker vekst i Lunner, både i befolkningen 

og i næringslivet. For å skape best mulig 

forutsetninger for et lokalt arbeidsmarked, og 

lokale tilbud til innbyggerne, er det viktig at 

næringslivet har forutsigbare og gode 

rammevilkår. Vi får ikke alltid velge hvilke 

virksomheter som vil etablere seg i 

Attraktive Lunner –  

med innbyggerne i sentrum 
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Slik har vi det i 2040: 

Vi har økt befolkning, og er spesielt attraktive for mennesker i etableringsfasen.  

Vi har funksjonelle og attraktive tettsteder og bomiljøer, som gir innbyggerne muligheter til 

bærekraftige liv.  

Vi har attraktive og relevante møteplasser, for alle aldersgrupper, som sikrer liv i 

tettstedene.  

Vi har tilgang på et større lokalt arbeidsmarked og effektive pendlemuligheter.  

Vi har trygge og forutsigbare rammevilkår for næringslivet, som gir høy verdiskapning i 

kommunen.  

Lunner kommune har behovstilpasset og godt vedlikeholdt bygningsmasse og infrastruktur.  

Lunner kommune ivaretar arbeiderrettigheter og fremmer et trygt og sikkert arbeidsmiljø 

for alle arbeidstakere. 
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For å komme oss dit skal vi: 

Ivareta samfunnssikkerhet og generell beredskap i planlegging og forebyggende arbeid. 

Ha en helhetlig og koordinert infrastrukturutbygging, som sikrer tilgang på rent vann, 

forsyningssikkerhet for strøm og god tilknytning til høyhastighets internett. 

Utvikle politikk og virkemidler for gründerskap og næringsetablering. Kommunen skal aktivt 

stimulere næringslivet i kommunen ved å ha en tilretteleggende og koordinerende rolle. 

Være aktiv i regionale samarbeidsfora, for å fremme effektive pendlermuligheter og gode 

rammevilkår for næringsvirksomhet.  

Legge til rette for boligutvikling slik at det er rom for befolkningsvekst. Det skal være boliger 

for alle livsfaser, i varierte og trygge bomiljø. 

Fremme aktivitet og utfoldelse i tettsteder, som kan skape fellesskap på tvers av alder, 

livssyn og etnisk bakgrunn, og åpne opp offentlige rom for variert bruk. 

Fremme klimavennlig og effektiv transport for alle aldersgrupper, som muliggjør 

møteplasser og aktivitetstilbud i hele kommunen.  

Etablere kompetanse- og heltidskultur i kommuneorganisasjonen. Kommunen skal ha et 

bevisst forhold til å utvikle og nyttiggjøre egen kompetanse, og fremme nærvær og friskliv. 
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bevisste og etiske valg når vi gjør 

anskaffelser. 

 

Samtidig som vi ønsker vekst, 

ønsker vi også å ta vare på det 

Lunner vi kjenner og er glade i. 

Tilgang på friluftsarealer er viktig 

for befolkningen i Lunner. Vi har 

også et kulturlandskap og 

kulturminner det er verdt å ta vare 

på. Bærekraftig arealbruk 

innebærer at vi ikke alltid kan 

gjøre det som faller oss enklest, 

eller er mest lønnsomt i 

øyeblikket. Det innebærer også at 

vi må tørre å prioritere hvor vi skal 

ta i bruk nye arealer.  

Bærekraft er ofte forbundet med 

naturen og klima, og at de 

beslutningene vi tar i dag påvirker 

generasjonene som kommer etter oss. 

Klimatilpassing og reduksjon av utslipp 

må komme i alle nivåer av 

samfunnslivet, hvor vi må redusere 

klimaavtrykket vårt betydelig. Lunner 

kommune skal være med å bidra til å 

gjøre det mulig å leve bærekraftige liv, 

blant annet gjennom planlegging av 

boområder og tjenestetilbud. 

 

Hvordan vi opptrer påvirker ikke bare 

oss selv. Lunner kommune er en stor 

innkjøper av varer og tjenester, og må, 

som ansvarlig samfunnsaktør, ta 

Grønne Lunner  

– på lag med naturen 
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Slik har vi det i 2040: 

Vi har en bærekraftig kommune med miljøbevisste innbyggere, som har kunnskap og 

mulighet til å ta miljøvennlige valg.  

Lunner kommune har redusert klimagassutslipp i tråd med nasjonale mål.  

Lunner kommune tar vare på de særpregene som kjennetegner Lunner, med kulturminner, 

kulturlandskap og nærhet til naturen.  

Lunner kommune legger til rette for friluftsliv, naturopplevelse og idrett, og sikrer forsvarlig 

bruk av naturen.  

For å komme oss dit skal vi: 

Stille tilstrekkelige miljøkrav, og ha etiske krav til arbeidsforhold og produksjonsformer ved 

alle anskaffelser.  

Jobbe aktivt med å redusere klimautslipp og miljøavtrykk fra egne tjenester. Kommunen 

skal innarbeide klimaregnskap i sin rapportering. 

Drive kunnskapsformidling og holdningsskapende arbeid i lokalsamfunnet, og veilede og 

motivere næringsaktører til å redusere klimagassutslipp og drive bærekraftig verdiskaping. 

Utforme steder og bomiljøer som underbygger de særpregene og tradisjoner vi har i 

Lunner, med fokus på miljøvennlige materialer og lavt klimaavtrykk.  

Sikre at utvikling i kommunen ivaretar og tilgjengeliggjør attraktive naturområder og 

kulturmiljøer. 

Være pådriver for bærekraftig drift av landbruksarealer og praktisere et strengt jordvern 

utenfor tettstedene. 
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nord i kommunen. Marka avgrenser 

mulighetene i sør.  

 

Langsiktige mål for arealbruk må først og 

fremst sikre at kommunen tar vare på og 

videreutvikler eksisterende kvaliteter og 

fortrinn. Viktige kvaliteter som kjennetegner 

Lunner er kulturlandskap og vassdragsnatur. I 

tillegg dekker Marka store deler av 

kommunen. 

 

Hensikten med arealstrategien er å beskrive 

overordnede prinsipper for arealbruk i 

kommunen. Hovedtrekkene i arealstrategien 

er at Lunner kommune i fortsettelsen skal 

jobbe med fortetting i tettstedene samtidig 

som vi ivaretar de særpregene Lunner har i 

dag.  

Lunner har to viktige fortrinn, som har gjort 

kommunen til en attraktiv bostedskommune; 

nær byen, nær naturen! En av de største 

bærende forutsetningene for dette er 

tilknytningen til jernbanen, riksveg og 

nærheten til naturen. 

 

Lunner har et unikt nettverk av tettsteder, 

som har hvert sitt særpreg, med 

utviklingspotensial i tråd med rikspolitiske 

føringer knyttet til jernbanen. Harestua og 

Grua, som ligger tettest på Oslo, og har 

togstasjon i tettstedssentrum, har et særlig 

fortrinn. 

 

Samtidig som kulturlandskapet og naturen 

har stor verdi for kommunen, legger behovet 

for vern av jordbruksareal begrensninger på 

mulighetene for å ta i bruk nye arealer 

Langsiktig arealstrategi 

For Lunner kommune 

God arealplanlegging og arealbruk er avgjørende for å nå 

flere av målene i kommuneplanens samfunnsdel, og areal-

strategien må leses i lys av målene og strategiene i denne 

planen. Arealstrategien legger føringer for arbeidet med 

kommuneplanens arealdel. 

18 
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Fortetting og offentlig infrastruktur 

For å sikre barns bevegelsesfrihet, rasjonell 

infrastruktur og bærekraftig transport skal 

arealplanlegging fokusere på fortetting rundt 

kollektivknutepunkt og fremme gang- og 

sykkelavstand til skole og andre offentlige 

tilbud.  

Fortetting av boligområder skal underbygge og 

sikre rasjonell infrastrukturutvikling. 

 

Klimatilpasning 

Lunner kommune skal ta hensyn til 

problemstillinger knyttet til klimatilpasning i 

arealplaner. Det skal utarbeides en 

overvannsplan for Lunner kommune. 

 

Tilgjengelighet 

Ved utbygginger skal det sikres nok arealer til 

rekreasjonsformål, idrett og friluftsliv.  

Innbyggerne skal ha tilgang til grøntområder 

og natur i nærmiljøet sitt.   

Arealplanleggingen skal ivareta tilgjengelighet 

for alle innbyggere i tettstedene.  

OVERORDNEDE PRINSIPPER 

 Lunner skal ha levedyktige tettsteder, som gir grunnlag for befolkningsvekst og næringsakti-

vitet. Tettsteder og boligområder skal utformes på en måte som fremme aktivitet, er trygge 

og arealeffektive. 

 Tettstedsutvikling skal være i samsvar med etterspørselen i markedet. I tillegg til utvikling i 

tettstedene tillates utvikling av boenheter som underbygger tun-strukturen i kommunen. 

 Lunner sitt særpreg med kulturlandskap og natur skal bevares. Hensyn til jordvern og natur-

mangfold på land og i vassdrag skal tillegges særlig stor vekt i utviklingsspørsmål. 

Fritidsbebyggelse 

Vi skal utrede om det skal bygges flere hytter 

i Lunner, eventuelt alternative områder for 

hyttebygging, og hva slags hytter som skal 

være tillatt. Hytter skal inngå i en overordnet 

plan der landskapstyper, beitearealer og 

naturverdier ivaretas. 

 
Byggestil i Lunner 

Lunner kommune skal ha en helhetlig 

arkitekturpolitikk. Formålet med en 

arkitekturpolitikk er å dyrke særegenhetene i 

Lunner og ha et bevisst forhold til det visuelle 

uttrykket i kommunen. Arkitekturpolitikken 

må ikke gjøres juridisk bindende, men kan 

være til inspirasjon og veiledning for nye 

prosjekter.  

 

Næringsarealer 

Lunner kommune skal sørge for 

utbyggingsklare og relevante næringsarealer i 

kommunen og sikre forutsigbarhet for 

næringslivet. Vi skal videreutvikle og 

nyttiggjøre eksisterende næringsområder og 

utvalgte arealer langs rv4 til næringsformål. 
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Harestua og Roa er prioriterte tettsteder for 

utvikling i Lunner kommune og skal 

videreutvikles med sentrumsfunksjoner og 

fortettede boligområder. 

 

Hovedvekten av utviklingen skal foregå 

innenfor tettstedene. Vi har klart definerte 

tettsteder, slik at det blir enklere å prioritere 

utvikling og arealbruk innenfor de angitte 

tettstedene, for eksempel av hensyn til 

jordvern.  

 

Det er utviklingspotensial innenfor gjeldende 

avgrensninger for samtlige tettsteder.  

Avgrensningen av tettstedene, er førende 

for videre utvikling. 

Tettstedene har følgende utstrekning:  

• Lunner – 580 m. fra krysset Lunnerlinna/

Tomtervegen. 

• Roa – mellom Gjøvikbanen og rv4/e16 (ca. 

900m fra Kildalskrysset). 

• Grua – 900 m. fra krysset Myllavegen/

Hadelandsvegen. 

• Harestua – 2,0 km. fra krysset Elvefaret/

Hadelandsvegen, avgrenset av markagrensa.  

 

Roa, Grua og Harestua har hvert sitt 

næringsområde innenfor gå-/sykkelavstand fra 

boområdene. I den videre utviklingen skal 

boligområder som ligger innenfor gangavstand til 

eksisterende tettstedskjerner prioriteres.  

UTVIKLING AV TETTSTEDENE 
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Illustrasjon: tettstedenes avgrensning i Lunner, med de prioriterte tettstedene Harestua og Roa. 
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Vedlegg til planen: 

Vedlegg 1: Kunnskapsgrunnlag 

Vedlegg 2: Prosessbeskrivelse 

Vedlegg 3: Rapport fra innbyggermedvirkning 

Vedlegg 4: Beskrivelse av målene i kommuneplanens samfunnsdel 


