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1.

SAMM ENDRAG

Boligområdeliggerøst for – og tett inntil - Gruatettsted. Områdetbestår av en ås med stedvistett
skog,og noen åpneområdermed myr- og hogstflater. Det er fjellgrunn med løsmassermed ukjent
tykkelse.Det er gamlegruver i planområdet.Forslagtil områdereguleringleggertil rette for variert
bebyggelsei form av eneboliger,eneboligeri rekke,rekkehusog leilighetsbebyggelse
. Adkomstentil
planområdetvil foregåi dagenskryssmellom Fv.16 - Hadelandsvegen
og Nysetervegen,et krysssom
skaloppgraderes.Planforslagetleggeropp til godegang- og sykkelforbindelsermot Gruasentrum.
Planområdethar en størrelsepå om lag 271 daa,og det leggestil rette for ca. 300 – 350 boliger
innenfor planområdet.

2.
2.1

BAKGRU
NN OGHENSIKT
Genereltom områderegulering

I henholdtil plan- og bygningsloven§ 12-2 kan planformenområdereguleringbrukesav kommunen
der det er krav om slik plan i kommuneplanensarealdel,eller kommunenfinner at det er behovfor å
gi mer detaljerte områdeviseavklaringerav arealbruken.Kommunenkan overlateutarbeidelseav
forslagtil områdereguleringtil andre myndighetereller private.

2.2

Områdetsbeliggenhet

Planområdetbefinner segpå Gruai Lunnerkommune.Området er lokalisertover Gruatunnelenpå
Rv.4. Områdetligger øst for Fv.16 - Hadelandsvegen
, og vil få adkomstfra denne. Områdetgrenser
til friluftsområderi nord, sydog øst, og mot boligområderog kjørevegi vest. Planområdetgrenser
mot Østhaganlandskapsvernområde
mot vest, se kartutsnitt av kommuneplanensarealdeli kapittel
3.1.

Planområdetsbeliggenhet.
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2.3

Hensikten med planarbeidet

Hensiktenmed planforslageter å leggetil rette for boligbygging.Det leggesopp til variert
boligbebyggelsebeståendeav blant annet eneboliger,eneboligeri rekke,rekkehusog
leilighetsbebyggelse
. Totalt leggesdet til ret te for ca. 300 – 350 boliger innenfor planområdet.
Det er ogsåregulert til barnehageformåli nordre del av området. I planforslageter det tatt hensyntil
kulturminner og eksisterendet urstier. Flerebratte partier er satt av til grønnesonerfor å redusere
fjernvirkningenav utbyggingen.Planforslagetinnebæreroppgraderingav eksisterendevegkrysspå
fylkesvegen,som vil fungeresom adkomsttil planområdet.

3.
3.1

PLANSTATU
S OGRAMM EBETINGELSER
Kommuneplanens arealdel

Områdeter i kommuneplanfor Lunneravsatt til eksisterendeog fremtidig byggeområdefor boliger. I
tillegg er det avsattet områdefor naturområde- grønnstruktur- som er markert med grønnfarge i
kommuneplanensarealdel. I kartutsnittet nedenforer planområdetangitt med sort stiplet linje.

Planområdetsforhold til kommuneplanensarealdel.Områderfor landskapsvernområde
og naturområdeer
spesieltmarkert
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I kommuneplanensarealdel er følgendebestemmelseraktuelle for områdereguleringen:
§ 1.2 Krav til vannbårenvarme
Fornybyggog til bygg med bruksareal(BRA)over 250 m2 og nye boligprosjekter
med flere enn seksboenheterkreverkommunenat det tilretteleggesfor vannbåren
varme,jfr. pbl § 27-5.

§ 1.3 Rekkefølgebestemmelser
§ 1.3.1Rekkefølgebestemmelser
for utbyggingpå Grua
PåGruaskal boligområderbyggesut i følgenderekkefølge:
1. 2D,76B-1, 76B-2
2. 31

§ 1.3.2Rekkefølgekravfor tekniskog sosialinfrastruktur
Utbyggingi områderavsatt til bebyggelseog anleggsformål(eksisterendeog nye)
kan ikke finne sted før følgendetekniskeanlegger etablert:
- Trafikksikkeratkomstveg,herundertrafikksikkerplanovergang,og trafikksikkeravkjørsel/kryss.
- Avkjørselstillatelse.
- Vannog avløp.
- Elektrisitetsforsyningog renovasjon.
- Leke- og aktivitetsområder,iht. planbestemmelseri § 1.11 Leke-, ute-, og oppholdsarealer.
- Det må etablerestrafikksikkerskolevegmellom bolig og skolenår avstandener mindre enn 4km.
Forøvrig må det væretrafikksikkerskolevegmellom bolig og nærmestebussholdeplass.
Dette kan
gjøresi form av tiltak på vegeneller ved etableringav gang-/sykkelveg.
Førområde2D på Gruakan byggesut, må kryssetmellomFylkesvegen(Hadelandsvegen)
og
Nysetervegenutbedres.
Utbyggingi områderavsatt til bebyggelseog anleggsformål(eksisterendeog planlagte)kan ikke
finne sted før kommunenhar vurdert skole- og barnehagekapasitetog gitt klarsignaltil bygging.For
områdermed krav til reguleringsplan,skal vurderingenforeliggefør planenleggesut til offentlig
ettersyn.

§ 1.4 Universell utforming/krav til tilgjengelighet
Vedutarbeidelseav reguleringsplanerog ved nybygging,rehabiliteringog ombyggingskal det
vektleggesat alle boliger,offentlige bygg,næringsbygg,fellesområderog utearealerskal kunne
brukesav alle menneskeri så stor utstrekningsom mulig, uten behovfor seneretilpassingeller
spesiellutforming. Forprosjektermed åtte boliger eller flere skal minimum50 % av boligene
tilfredsstillekrav til tilgjengelighet.
Planerog tiltak skal baserespå prinsippeneom universellutforming i samsvarmed anbefalte
løsningeri de til enhvertid gjeldendeforskrifter og veiledninger.
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§ 1.5 Leke-, ute- og oppholdsarealer
I boligområderskal lekeplasseropprettholdeseller etableresi samsvarmed tabellennedenfor.

Bakgrunnsstøyskal holde seginnenforkravenei TEK10,dvs.ikke overstigeekvivalentnivå55 dB(A)
for nye områderog 60 dB(A)for eksisterendeområder. Lekeplassog uteoppholdsarealerskal ikke
plasseresi nærhetav høyspent/ kraftledning.

§ 2.2.2. Parkering
Kommuneplanens
arealdelangir følgendekrav til parkeringsdekning:

Parkeringskravhentet fra kommuneplanensarealdel.
* Etableringav parkeringsplasser
skal ta hensyntil hente- og bringeproblematikksamt hensynta
parkeringsbehovetfor besøkende.Det skal utarbeidesegenplan for hvordandette løses.

Parkeringsplasser
utomhusmed mer enn 30 bilplasser,skal oppdelesmed tre- eller
buskrekker.Antall parkeringsplasser
i henholdtil kommunensnorm medregnessomdel av BYA.

§ 4 - Grønnstruktur – naturområde
Det er i kommuneplanensarealdel§ 4 - Grønnstruktur– naturområde- angitt følgendefor toppen av
åsensom inngår i reguleringsplanen:
Innenforarealformålgrønnstrukturunderformålnaturområdeetter pbl § 11-7 nr. 3 grensendeinntil
byggeområde2D, ligger det en rekkenatur- og kulturminneverdiersom knytter til segtidligere
gruvedrift og særegengeologipå Grua.Natur- og kulturminneverdieneskal ivaretassom kilde til
kunnskap,aktiv formidling, inspirasjontil fysiskaktivitet og fri luftsliv samt grunnlagfor lokal
identitet. Eksisterendenatur- og kulturminnestii områdetskal opprettholdes.
Gjennomområdet tillates det etableringav to vegertil de deleneav område2D som ligger sør for
naturområdetog sør for Østhaganlandskapsver
nområde.Østreveg skal etableresmed fortau.
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Fortauetskal sikresammenhengenmellomnatur- og kulturstiensom kommeropp fra Østhagan
landskapsvernområde
og den gamleNysetervegen.Natur- og kulturstienog fortauet skal koplestil
hverandreog stieneskal skiltestydelig på tilkoplingspunktene.
Reguleringsplanfor område2D, inkludert områdeavsatt til grønnstruktur,skal sikregangforbindelse
fra Østhaganvis topp-punkt avsatt til grønnstrukurmed hensynssone
landskapog videreøstover
retning Nysetra.
I områdeavsatt til grønnstrukturved område2D, skal vegetasjonenbevaresog skjøttespå en måte
som sikreropplevelsesverdiene
av kulturminnerog landskap.

Del 2.Retningslinjerfor hensynssonebevaring av kulturmiljø
Innenforhensynssone
H570,sonemed særlighensyntil bevaringav kulturmiljø etter pbl § 11-8
bokstavc), ligger en rekkekulturminnerknyttet til den tidligere gruvedriftenpå Grua.Dette gjelder
soneneH570_2,3 og 4. Kulturminnenerepresentererunike spor etter en utnyttelseav ulike
mineralerog bergarter over et langt tidsrom.De bør bevaressom kilde til kunnskapog opplevelsefor
framtidige generasjoner.Det skal ikke iverksettestiltak som kan skadekulturminnene,og alle tiltak
innenfor hensynssonen
skal oversendeskulturminnemyndighetenei Opplandfylkeskommunefor
uttalelse.

3.2 Nasjonaleog regionaleføringer
Rikspolitiskeretningslinjer (RPR)for barn- og ungei planleggingen(1989)
Formåletmed RPRfor barn- og ungeer å sikreet oppvekstmiljøsom gir barn og ungetrygghet mot
fysiskeog psykiskeskadevirkninger,og som har de fysiske,sosialeog kulturelle kvaliteter som til
enhvertid er i samsvarmed eksisterendekunnskapom barn og ungesbehov.Retningslinjeneskal
ogsåsikre at det offentlige ivaretar sitt ansvarfor å sikre barn og ungede tilbud og mulighetersom
samletsett kan gi den enkelte utfordringer og en meningsfyltoppvekstuansett bosted,sosialog
kulturell bakgrunn.
Blant annet følgendeskalvies spesielloppmerksomhet:
Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy,
trafikkfare og annenhelsefare.
I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde segog skapesitt eget lekemiljø. Dette
forutsetter blant annet at arealeneutformes på følgendemåte:
Er store nok og egnersegfor lek og opphold.
Gir muligheterfor ulike typer lek på ulike årstider.
Kan brukes av ulike aldersgrupper,og gir muligheter for samhandlingmellom barn, unge og
voksne.
Vurdering:
Planforslagetleggeropp til godeforhold for barn og unge. Det er regulert areal for lek og der det er
gitt rekkefølgekravfor opparbeidelse.Områdetinneharstore naturområdermed skogog stier som
egnerseggodt for fri lek for de litt størrebarna og for voksne.Det er ogsåkort veg rett ut i
omkringliggende friluftsområder.Det er godegang- og sykkelvegforbindelser
gjennomområdet,ned
til jernabenstasjonenog til skoler.
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Areal- og transportplanlegging
a) Statligeplanretningslinjerfor samordnetbolig-, arealog transportplanlegging,kongelig.Res.
Vedtatt av regjeringen26.09.14.
b) Regionalplan for attraktive byer og tettsteder i Oppland– vedtatt i fylkestinget15. mai 2016
c) Retningslinjerfor oppfølgingav foran nevnte plan
Den statligeplanener fulgt opp i den regionaleplanen.
Den regionaleplanen for definerer senterepå tre nivåer,regionalesentre som Gjøvik,Gran,
Lillehammer,Fagernesmed flere. Deretter følger områdesenter.Dette finnes ikke i alle kommuner,
men i Lunnerkommuneer Harestuagitt dennestatus.Den tredje senterkategoriener lokalsentre.
Hvilkedisseer, er ikke bestemt i den regionaleplanen. Lunnerhar imidlertid tre «tettsteder» som
alle liggerlangsE16og/eller Hadelandsvegen,
Roa,Gruaog Harestua.I Overordnetsenterstrukturi
Oppland,jfr fylkesplanen,er Harestuadefinert som «områdesenter»og dermed det viktigste
utviklingsområdeti Lunner.
Vurdering:
Ut fra organiseringenav sentreog gjeldendekommuneplansynesGruaå kunnefalle inn i kategorien
lokalsenter. Områdereguleringen
legger til rette for boligbebyggelsei nær tilknytning til lokalsenteret
Grua.Her kan ulike reisemålnåstil fots og med sykkel, jernbanestasjon
en er like i nærheten,og det
vil bli et godt nettverk medt fortau og gang- og sykkelveg.

Utsikt fra planområdetmed jernbanestasjonenmidt i bildet (gul bygning).

T-1472– Rapport om Universellutforming som kommunal strategi
Universellutforming innebærerat produkter, byggverkog uteområdersom er i alminneligbruk skal
utformes slik at alle menneskerskalkunnebenytte dem på en likestilt måte så langt det er mulig,
uten spesielletilpasningereller hjelpemidler.
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Vurdering:
Hensynettil universellutforming ivaretasi reguleringsbestemmelse
ne. Gang- og
sykkelvegforbindelser
for samlevegenog sydovermot sentrumvil ikke kunneutformesi henhold til
universellutforming da terrenget er for bratt. Universellutforming skal ivaretasfor adkomstvegerog
enkelthusså langt det er praktiskog tekniskmulig.
Forskrift om konsekvensutredning
Planområdeter avsatt til boligområdei kommuneplanensarealdel.Konsekvensersom følge av
arealomdisponeringenmå derfor forutsettes utredet i tidligere kommuneplanprosesser.
Planlagttiltak er ikke av et slikt omfangat det er underlagtautomatiskutredningspliktetter § 2 i
«Forskriftom konsekvensutredninge
r» (FOR-2009-06-26-855). I henholdtil forskriften skal
kommunenlikevel vurdere om tiltaket kan få så store konsekvenserat det må fremmeskrav om
konsekvensutredning,
jfr . § 3.
Vurdering:
Med henvisningtil forskriftens§ 4, hvor kriterier for vurdering av tiltakets virkningfor miljø,
naturresurserog samfunner listet opp, er det fra forslagsstillerssidevurdert at det planlagtetiltaket
ikke er underlagtutredningsplikt.Kommunenhar heller ikke vurdert tiltaket til å utløsekrav om
konsekvensutredn
ing.
Risiko- og sårbarhetsanalyse
I henholdtil plan- og bygningslovens§ 4-3 skaldet gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse
for
planområdeti forbindelsemed areal- og samfunnsplanlegging.
Alle risiko- og sårbarhetsforhold
knyttet til planleggingen skalfremgåog vurderes.Hensiktener å gi et grunnlagfor å forebyggerisiko
for skadeog tap av blant annet liv, helse,miljø, viktig infrastruktur og andre materielle verdier. Ved å
kartleggesannsynlighetog konsekvenserav uønskedehendelserkan en dermedprioritere
risikoområder, og deravplanleggetiltak for å forhindre eller redusereeventuellekonsekvense
r.
Kravet om risiko- og sårbarhetsanalyse
retter segspesieltmot å forhindre at arealdisponeringen
skaper risiko for uønskedehendelser. Det bør derfor i utgangspunktetunngåsat endringeri
arealbruk som mefører uønsketrisiko og sårbarhetgjennomføres. Direktoratet for
samfunnssikkerhetog beredskaputga en ny veilederfor risiko-og sårbarhetsanalyse
i planleggingeni
2017.Vedlagterisiko- og sårbarhetsanalyse
følger denneveilederenbortsett fra skjemaenei kapittel
5 i analysen.Bakgrunnener at vi mener skejmaenei vedlagteROS
-analysefremstiller temaenemed
avbøtendetiltak på en meget god, informativ og forståeligmåte.
Vurdering:
Det er utarbeidetrisiko- og sårbarhetsanalyse
i forbindelsemed planarbeidet.
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4.

PLANOMRÅDET– EKSI
STEREN
DEFORH
OLD

4.1 Terrengforholdog landskap
Områdetligger med det høyestepunktet i midten på kote 459. Nederstepunkt ved fylkesvegenligger
ca. på kote 375. Planområdetheller nedoverfra toppen i alle himmelretninger.

Flyfotosom viserat området bstår for det mesteavv skogsmark. Planområdeter vist med rød sirkel.

Områdeter kupert med varierendehelning,men ogsåstørre flate arealer.
Det er sværtvarierendetykkelsepå løsmassene.I området rundt tårnet er det for eksempelmye
berg i dagenog gamledagbrudd.Naturmangfoldsrapportenpekerpå at det er mye kalkrik grunn,og
det preger ogsåvegetasjonen.Den bestårav blandingsskogog granskogi alle hogsklasser- fra flate
til gammelskog- og den er frodig og tett. Det er ogsånoen myrer.

4.2 Trafikk og kollektivtransport
Planområdetliggerikke langt fra fylkesvegnr. 16 - Hadelandsvegen
som som leder ut på Rv.4 som
går fra Gjøviktil Oslo.Det er kort veg til jernbanestasjonenpå Grua. Utbyggingen gi økt
kollektivetterspørsel,som igjen vil kunnebidra til økt tilbud på sikt.
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4.3 Grunnforhold
Berggrunnener sværtvariert og spennende,med mye kalkholdigfjell.
Fargepå kartet
under, fra nord
mot syd
Lysblå
Mellomblå
Gult
Lilla
Grønt
Rosa
Rødt

Berggrunn

Egenskapfor bergart

Kalkstein,siltstein, skifer og hornfels
Kalkstein,skifer og kalkspatmarmor
Sandstein,kalkstein,skifer og hornfels
Knollet kalkstein,kalkspatmarmor
Skifermed kalkknollerog hornfels
Syenitt
Biotittgranitt

Kalkholdig,gir frodig vegetasjon
Kalkholdig,gir frodig vegetasjon
Kalkholdig,gir frodig vegetasjon
Kalkholdig,gir frodig vegetasjon
Kalkholdig,gir frodig vegetasjon
Hard og sur bergart,gir karrig vegetasjon
Hard og sur bergart,gir karrig vegetasjon

Berggrunnskart(www.ngu.no)

Pågrunn av en rik forekomstav mineralerhar det i flere perioder vært drevet gruvedrift i området.
Hovedsakelighar det blitt t att ut jernmalm,som ble funnet i overgangenemellom de ulike
bergartene. I tillegg til dagbrudder det en gruvegangunder åsen.Inngangentil gruvenliggerca. på
kote 382, og gruvegangener full av vann og virker som den går nedover.Det er ogsåen kort gruve
som går inn ca. på kote 394. Semer om dette under kapittel om kulturminner.
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Helt nederst,ca. på kote 320 – 325, liggerRV4i tunell under åsen.Denneliggeraltsåca 134 m under
toppen på åsen.
Geoteknikk:
Terrengetvarierer fra flate partier til vertikalefjellskjæringer.
Iht. NGUskvartærgeologisk
e kart (løsmassekart)bestårreguleringsområdetstedvisav:
Tynnmorene
Breelv-/bresjøavsetning
Bart fjell, stedvistynt dekke
Torv og myr

Kvartærgeologiskkart (www.ngu.no)

Reguleringsområdet
liggerover marin grense, som er +200til 220 m.o.h. Det kan såledesikke finnes
kvikkleire/sprøbruddleirei grunneni reguleringsområdet.Områdestabilitetener dermed
tilfredsstillende.
Fremtidigutbyggingmå utføresmed tilstrekkeligsikkerhet.Det vil være aktuelt å utføre nærmere
geotekniskevurderingerifb. bl.a.:
Skjæringeri løsmasser
Etableringav fyllinger/terrengarrondering
Utgraving ifb. vei og VA-anlegg.
Fundamenteringav bebyggelse

4.4 Biologiskmangfold - naturmiljø
MiljøfagligutredningAShar foretatt en konsekvens
utredning for temaet naturmiljø, datert
08.11.2017. Området ble befart 16.10.2017og 30.10.2017.Det er registrert 2 lokaliteter som er
omtalt. For utfyllende beskrivelsevisesdet til rapporten.
Naturverdienei planområdetvurderessamletsett å til dels sværtstore.
Det er registrert to forvaltningsprioriterte naturtypelokaliteterØsthagan(A) og Engbergetnord
(B). Det meste av hotspot-lokaliteten (A) l igger utenfor planområdet,men viktige deler er
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ogsåinnenfor planområdet.I tillegg er det kartlagt en lokalitet med rik sumpskognord for
Engberget(B), som er intakt og har flere verdifulle elementer, slik som ei rikkilde og en del død
ved.

Lokalitetermed spesiellenaturverdierinnenforplanområdet.

Naturtypelokaliteterinnenforplanområdetfor boligområdeD2.
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1. Østhagan, 28,4 da
Her finnes de sterkt truete artene silurslørsopp,lillaknollslørsoppog Cortinariuscroceocoeruleus
, de
sårbareartene isabellavokssopp,
lammesoppog flammebrunpigg,samt de nær truete artene
barstrøslør- sopp,stor bananslørsopp,kopperrødslørsopp, tvillingslørsopp,loffslørsopp,gul
furuvokssoppog grønnrødspore.I oktober 2017 ble vrangstorpigg(NT) føyd til lista over funn av
rødlistearterpå lokaliteten.Det er ogsåregistrert flere sjeldnesoppersom ikke er rødlistet her, bla.
slørsoppenCortinarius spectabilis.
Skjøtselog hensyn:Det beste for naturverdieneer å sette av området til ikke-hogst,eventuelt å
gjennomføreen skånsomgjennomhogsteller småflatehogst(såkaltkalkskogshogst).

2. Engbergetnord, 5,5 daa
Lokalitetenliggerhelt syd i planområdetog er omgitt av fattig lyngskogpå grunnlendtmark mot nord
og rikere lågurtskogmot sør og øst. Her er er rik sump- og kildeskog,og delnaturtypeer rikere
lauvsumpskog.
Skjøtselog hensyn:For å bevarenaturverdieneer det viktigst å unngå inngrepsom endrer grunnvannsnivåeteller tilførselenav vann fra rikkilda, dernestat det ikke blir tatt ut gamlegrantræreller
trær med sokler.
Mulige konsekvenserog avbøtendetiltak
Påbakgrunnav tidlig oversendtutkast til reguleringsplanfor området, sier rapporten følgende:Det
viktigsteavbøtendetiltaket som anbefales,er å ta ut BF2av planen.Samtidigbør den søndre
delen av BF1tas ut, bådefor å sikreen buffersonemot landskapsvernområdet
og for å unngå
fragmenteringog tap av kalkgranskogi denne delen av naturtypelokaliteten.I BF3vil de negative
konsekvensenereduseresbetydeligved å ta ut enkeltetomt er innenfor sydligedel av BF3.
For å hindre spredningav svartelistearterbør det utarbeidesen enkel plan for massehåndteringsom
ivaretar dette.

Vurderingetter naturmangfoldloven§§ 8-12:
§
8

Lovtekst
(Kunnskapsgrunnlaget)
“Offentlige beslutningersom berører
naturmangfoldetskalså langt det er
rimelig byggepå viten- skapelig
kunnskapom arters bestandssituasjo
n,
naturtypersutbredelseog økologiske
tilstand, samt effekten av påvirkninger.
Kravettil kunnskapsgrunnlaget
skalstå
i et rimelig forhold til sakenskarakter
og risiko for skadepå
naturmangfoldet.”

Vår vurdering
Kartleggingenhar vært basert på standardmetodikk f or
verdisettingav biologiskmangfold(DN- rapporter og rødlister).
Registreringen(feltarbeid og innhentingav eksisterende
kunnskap)har forsøkt å fangeopp både arters forekomsti
området,utbredelsentil ulike naturtyper og tilstandentil
naturtyper som er beskrevet.Det har vært lagt vekt på
forekomstav rødlistearterog prioriterte og rødlistede
naturtyper, med grunnlagi nasjonaleoversikterover slike.
Kunnskapsgrunnlaget
om naturtyper i området vurderessom
megetgodt. Artsmangfoldeter noe dårligere dokumentert,
men særlignår det gjelder sopp knyttet til kalkskoger
grunnlagetgodt. Men opplagtesvakheterer at det ikke er gjort
registreringerav sopp i den østre delen av kalkgranskogenpå
Østhagan,samt at det ikke er gjort soppregistreringerpå de
bestehabitatenei mer enn en sesong.Kartleggingover flere
sesongerog til flere tidspunkteri soppsesongenville etter all
sann- synlighetført til flere rødlistefunn.
Når det gjeldervirveldyr, og mest aktuelt hekkendefugl, er
kunnskapsgrunnlaget
dårlig. Imidlertid er potensialetfor
spesielleforekomsterinnenfor denneartsgruppalite.
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9

10

11

12

(føre-var-prinsippet)
Når det treffes en beslutninguten at
det foreliggertilstrekkeligkunnskap
om hvilke virkningerden kan ha for
naturmiljøet,skaldet tas sikte på å
unngåmulig vesentligskadepå
naturmangfoldet.Foreliggeren risiko
for alvorligeller irreversibelskadepå
naturmangfoldet,skalikke mangelpå
kunnskapbrukessom begrunnelsefor
å utsette eller unnlate å treffe
forvaltningstiltak.
(økosystemtilnærming
og samlet
belastning)
Enpåvirkningav et økosystemskal
vurderesut fra den samledebelastning
som økosystemeter eller vil bli utsatt
for.

(kostnadeneved miljøforringelseskal
bæresav tiltakshaver)
Tiltakshaverenskaldekkekostnadene
ved å hindre eller begrenseskadepå
naturmangfoldetsom tiltaket volder,
dersomdette ikke er urimelig ut fra
tiltakets og skadenskarakter.
(miljøforsvarligeteknikkerog
driftsmetoder)
For å unngåeller begrenseskaderpå
naturmangfoldetskaldet tas
utgangspunkti slikedriftsmetoder og
slik teknikk og lokaliseringsom,ut fra
en samlet vurderingav tidligere,
nåværendeog fremtidig bruk av
mangfoldetog økonomiskeforhold, gir
de bestesamfunnsmessige
resultater.

Kunnskap
sgrunnlagetvurderessamletsett som godt.
Usikkerheter først og fremst knyttet til ytter - ligere
forekomsterav rødlistet kalkbarskogssopper
øst for Østhagan
landskapsvernområde,
og for såvidt ogsåhvorvidt flere
sjeldneog truete arter opptrer på hotspot-lokaliteten mellom
bruddkan- ten og mastapå toppen av Østhagan.Til en viss
grad må prinsippetbenyttesi den forbindelse.Det er også
behovå anvendeføre-var-prinsippet for utbyggingsprosjektet
mht. planer for masseforflyt- ning for å hindre spredning av
svartelistearter.

I planområdeter det registrerteto prioriterte naturtyper;
kalkgranskogog rikere lauvsumpskog.Hadelander ett de
absoluttekjerneområdenefor kalkgranskogi Norge,og ikke
minst kalkgranskogmed stort mangfoldav sjeldneog truete
soppslik som ved Østhagan.Kalkgranskogene
på Hadelandhar
vært og er fortsatt under stort pressmht. utbyggingog hogst
som ikke tar hensyntil naturverdi- ene. Skogenehar høy
bonitet og relativt kort omløpstid(på gran er råte et problem
pga.raskvekst).Infrastrukturutbygging(bla. ny Rv.4 gjennom
Viggadalen)har alleredeberørt flere kalkskogslokali
- teter i
vesentliggrad,samtidigsom vedtatte traseervil gjøredet
samme.Enboligutbyggingøst for Gruasom ikke tar hensyntil
kalkgranskogenved Østhaganvil øke den samle- te
belastningenfor naturtypen i regionenog bidra til en større
negativkonsekvensav utbyggingen.
Riksumpskoger ingensjeldennaturtype i Norge,men intakte
miljøer (selvom de er små)i lavere- liggendedeler av
Østlandeter ikke vanlig.Lavereliggendeforekomsterav
naturtypen på rik mark har i stor grad blitt grøftet for
skogproduksjoneller har blitt nedbygdi ulike sammenhenger
(infra- struktur, industriområder,boligområdermv.). Såogså
for dennenaturtypen vil en utbyggingsom ikke ivaretar
lokaliteten nord for Engbergetøke den samletebelastningen
for økosystemetog væreuheldig.
Tiltakshaverer ansvarligfor dette.

Fremtidigbebyggelseog aktivitet innenfor planområdet,samt
anleggsperioden,må gjennomførespå en slik måte at det ikke
medfører noen negativekonsekvenserfor de deler av
naturmangfoldetsom skalivaretas.
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4.5 Bebyggelseog estetikk
Området er i dag ubebygget.Omkringliggendebebyggelsebestårav i all hovedsakav tradisjonell
eneboligbebyggelse
.

4.6 Miljøforhold – støy og annen forurensning
Områdeter ikke utsatt for vegtrafikkstøy,da det liggeri et områdemed god avstandtil kjøreveg.
Det er ikke kjent øvrigforurensning i området i dag.

4.7 Kulturminner
Somnevnt under kapittelet om berggrunnhar det vært drevet gruvedrift i området. Denmest kjente
gruveni området er Nysetergruvensom ligger en drøy kilometer lenger øst. Den brukestil
opplevelserog guiding.
Under det kommendeboligområdetliggerden «store gamlegruben»,eller Hadelandsgruben.
Den er
antakeligNorgeseldste jerngruve,og den var i langtid hovedgruvenfor HakadalVerk.Utvinningen
ble startet i 1539,og det var drift i gruveni alle
fall til 1799.Gruvegangeneer i dag fylt med
grunnvann.Da det var drift i gruvahaddede
både pumpesystemfor vannet og et heisesystem
for steinen.Gruvener sprengtut med
bålbrenning,og – etter ca år 1700– med bor og
krutt. Det som ble tatt ut var magnetitt. Den ble
fraktet til HakadalVerk langden gamlebyvegen
med hest og slede.Vegenpassertegruvaved
innslaget,gikk over dagensjernbanetunnelog
langsgamlevegenmot Harestua.
Inngangentil den korte gruvenpå kote ca 394.
Gruvengår ca 15 meter inn i fjellet

I tillegg til Hadelandsgrubener det mangedagbrudd
i åsen,noen av dem kalkbrudd med tilhørende
kalkovner,og flere av dem er fredet i Østhagan
landskapsvernområde
som ligger utenfor
planområdet.Det liggerogsådagbruddinnenfor
planområdet,og disseer foreslått bevart. Det gjelder
ogsårester etter den gamlegruveheisensom gikk
helt inn til Nysetergruvene,samt gamlestier som
forbandt gruvene.
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Nysetervegenstarter ved porten.

Natur- og kulturstienmot toppen av åsen.

Den gamleNyseterveienstarter ved porten på bildet, og går inn til Nysetergruvene.Veiener mye
brukt nå, og er godt synlig.Opplandfylkeskommuneønskerat veien skalbevares,og den første
delen av veien er regulert til turdrag med hensynssonefor bevaringav kulturmiljø. Natur- og
kulturstien starter i øst fra Nyseterveienog går sydoveropp til toppen av åsender den går i en runde
rundt åsen.Deler av dennestien er foreslått regulert til naturområdemed hensynssonefor bevaring
av kulturmiljø.

4.8 Friluftsliv
Området har i dag sin største verdi som nærfriluftsområde. Skogen brukes også av beboerne i
området, og det er en viktig inngangsportaltil skogområdeneøst for Grua. Det er flere registrerte
turstier innenfor planområdet, herunder både natur- og kulturstien og den gamle vegen til
Nysetergruvene.
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Natur- og kulturstien er vist med blå stiplet strek. Den gamle gruvevegentil Nysetergruveneer vist med rød
stiplet strek.

Det kjøresopp skiløypeblant annet mot Brovoll i nærhetenav planområdet.Nendenforvisesutdrag
fra løypekartetfra skiforeningen.

Illustrasjonsom blan annet viserskiløpyersom befinnerseg i områdene nord og øst for planområdet.
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5. BESKRI
VELSE
AV PLANFORSLAGET
5.1 Reguleringsformålenei planen
Arealformålenei reguleringsplanener i all hovedsakbebyggelseog anleggmed underformål
boligbebyggelseog offentlig eller privat tjenesteyting. Planforslagetinneholderogsåområder for
samferdselog tekniskinfrastruktur, og områder for grønnstruktur/ friområder. Planenviser
avkjørsler,frisiktlinjer og byggegrenser.Reguleringsbestemmelsene
gir rammerf or de forholdene
som kan påvirkeomkringliggendeomgivelserog miljø, som blant annet byggehøyder,
utnyttelsesgrad, utforming og overvannshåndtering.

Reguleringsplankart
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Av tabellen nedenforfremgårdet at planområdethar en størrelsepå om lag 271 daa.
Reguleringsformåli planen
Hovedformål
Bebyggelseog anlegg

Underformål
Frittliggende
småhusbebyggelse
Konsentrert
småhusbebyggelse
Barnehage
Energianlegg (Trafo)
Vannforsyningsanlegg
Avløpsanlegg
Renovasjonsanlegg
Lekeplass

Sum
Samferdselsanlegg
og tek.
Kjøreveg
infrastr.
Fortau
Annenveggrunn
Annenveggrunn
grøntareal
Parkering

Benevnelse SOSIkode
BF1-5
1111

Grøntområde
Naturområde
Turdrag

1112

53,5 daa

BH
E1-4
VF
BA1-2
R1-6
L1-5

1161
1510
1541
1542
1550
1610

8,0 daa
0,1 daa
0,2 daa
0,2 daa
0,2 daa
4,2 daa

KV1-22

2011

160,7 daa
24,1 daa

F1-4

2012
2018
2019

3,8 daa
14,8 daa
0,2 daa

P1-3

2080

0,8 daa

G1
N1-3
TD1-13

Sum
Samletareal
Tabellsom angir reguleringsformålog arealstørrelser
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94,3 daa

BK1-7

Sum
Grønnstruktur

Areal

3001
3020
3030

44,5 daa
0,4
54,6 daa
10,7 daa
65,7 daa
270,9 daa
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5.2 Nærmerebeskrivelseav de enkelte reguleringsformål
5.2.1 Bebyggelseog anlegg(Pbl. 12-5, nr. 1)
Innenfor området leggesdet opp til at det kan bygges300 – 350 boliger i form av eneboliger,2mannsboliger,eneboligeri rekke,rekkehus,og leilighetsbebyggelse
.

Planområdetsett fra vest.

Delerav planområdetsett fra Gruastasjoni vest.
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Planområdetsett fra Gruabarnehagei nord.

Boligbebyggelse– frittliggende småhusbebyggelse
BF1-BF5
Innenfor områdeneer det planlagtfor frittliggende småhusbebyggelse.
Størstetillatte utnyttelse er
BYA=30%, som omfatter bolighus,bod, garasjeog biloppstillingsplass.Med frittliggende
boligbebyggelsemenesher eneboligerog 2-mannsboliger.

Områdenesett fra sydvest med BF5og BF1fremst, og BF2i bakkant øversttil høyre.

Følgendebyggehøyderer tillatt, og regnesfra gjennomsnittligplanert terreng:
Bebyggelsemed saltak:Makstillatt gesimshøydeer 6 meter. Makstillatt mønehøydeer 8 meter.
Bebyggelsemed pulttak: Maks tillatt gesimshøydeer 6 meter for nederstegesimsog 8 meter for
øverstegesims.
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Bebyggelsemed flatt tak: Makstillatt gesimshøydeer 7 meter over gjennomsnittligplanert terreng.
Det kan tillates en 3.etasjemed inntil 50%av underliggendeetasjesBRAog gesimshøyde9 m.
Der terrenget er brattere enn 1:3 skalboligeneha sokkeletasjeav hensyntil terrengtilpasningog
unødigoppfylling.
Følgendebyggehøydergjelder for boliger med sokkeletasje:
Bebyggelsemed saltak: Makstillatt gesimshøydeer 7,5 meter. Makstillatt mønehøydeer 9,5 meter.
Bebyggelsemed pulttak: Makstillatt gesimshøydeer 7,5 meter for nederstegesimsog 9,5 meter for
øverstegesims.
Bebyggelsemed fl att tak: Makstillatt gesimshøydeer 8 meter over gjennomsnittligplanert terreng.
Det tillates ikke inntrukket 3.
For frittliggende garasjerkan mønehøydenværeinntil 5 m og gesimshøydeninntil 3 m. For
garasje/carportskalsamlet bebygdarealeller bruksarealskalikke overstige50 m².
I planforslagetliggerdet 108 tomter for frittliggende småhusbebyggelse
. Antallet kan kommetil å
endresnoe i forbindelsemed videre bearbeidingav planen.
Ved å leggetil rette for frittliggende småhusbebyggelse
innenfor BF1og BF5er det lagt spesielttil
rette for å skapeen glidendeog skånsomovergangmellom eksisterendeeneboligbebyggelse
og ny
bebyggelse
. Fjernvirkningeni overgangenmellom eksisterendeog ny bebyggelse vil ogsåbli mindre
dramatisk.

Boligbebyggelse– konsentrert småhusbebyggelse
BK1-BK7
Innenfor områdeneskaldet oppføreskonsentrertsmåhusbebyggelse.
Tillatt gradav utnyttelse er
BYA= 45%.Kravtil minste uteoppholdsarealpr bolig (MUA)er 40 kvm. Privatehageparsellerog
terrasser/balkonger kan medregnesi MUA.
Bebyggelse
n tillates oppført bebyggelsemed følgendehøyder:
Bebyggelsemed saltak: Maks tillatt gesimshøydeer 8,5 meter. Makstillatt mønehøydeer 10 meter.
Bebyggelsemed flatt tak: Makstillatt gesimshøydeer 10 meter over gjennomsnittligplanert terreng.
Der terrenget er brattere enn 1:3 skalboligeneha sokkeletasjeav hensyntil terrengtilpasningog
unødigoppfylling.
Bebyggelsentillates oppført med alle typer takform.
Bebyggelseinnenfor sammehusgruppeskalha sammetakform.
DelområdeBK2og BK3
Delområdeneer detaljregulert , og det er utarbeidet illustrasjonsplanerog 3D-modeller for disse
områdene.Illustrasjonsplanenhar lagt grunnlagetfor utformingen av reguleringsplankartetfor disse
delområdene.
BK2og BK3ligger i et områdemed forholdsvisbratt terreng. Beggeområdenebestår av hus i rekke
med høydertilpassetterrenget og de eksisterendeområdenerundt. Husrekkenei de ulike områdene
har ogsåen naturlig trapping i forhold til hverandre.
BK2,området lengstnord, består i hovedsakav husrekkermed bådeplate på mark og sokkel.
Skråningenned mot veien vil i praksisværeen fjellskjæringsom må sikres.Denneskråningentar opp
mye av høydeforskjellen.Det vil bli nødvendigmed tilføring av masser.I området BK2 er det
beregnetat det vil bli et masseunderskudd
på ca. 14727m3.
BK3består av hus med en eller to sokkeletasjer.Dette gjør at huseneer med på å ta opp mye av
terrengforskjelleni området. Det blir derfor nødvendigå ta ut masseri større grad.I BK3 er det
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beregnetat det vil bli et overskuddav masserpå ca. 28596m3. Noe av massenefra BK3brukestil å
fylle inn i BK2.
Tilsammenfor de to områdeneer det stipulert et masseoverskudd
på ca. 13870m3.
Mengdeberegningenav masserfor BK2og BK3er gjort kun av arealet avsatttil boligformåli
reguleringsplanen.Lekeplasseni nord og samleveiensom fører til området et ikke tatt med i
beregningen.

Detaljeringav delområdeneBK2og BK3.

Disseplaneneer en illustrasjonav potensialet innenfor delområdene,og de viseren mulig utnyttelse
med kjededeeneboliger og rekkehus. Planenesynliggjørat det er nødvendigmed spesielttilpassede
hus for bratt terreng, f . ekshus med to underetasjer,slik som eksempeleti skissen nedenfor viser.

Illustrasjonav mulig konsentrertsmåhusbebyggelse
i delområdeneBK2 og BK3.
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BK2og BK3sett fra nord fra LekeplassL4. Påtoppen skimtesBF2

Del av BK2sett fra øst, del av BK3skimtesoppetil venstre.
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Delerav planområdetsett fra øst. BK2 seesi forkant til høyre, og BK3 skimteslengertil venstre.

Felt BK1 og BK4-7
Delområdeneskaldetaljreguleresfør utbyggingkan finne sted. Det kan utarbeidesfelles
detaljreguleringfor flere av dissedelområdenesamlet.
Konsekvenserav utbyggingerskalbelysesved bruk av 3D-modell.
Antall boliger innenfor BK1-7
I planforslagetliggerdet 56,6 daa til konsentrertsmåhusbebyggelse
. Ved utarbeidelseav
illustrasjonsplanerfor feltene BK2og BK3 er det lagt inn i underkantav 3 boenhet pr daa,og det er
ikke realistiskå regnemed en større tetthet enn dette pga at områdeneer så bratte.
Dersomdet regnes3 boenheterpr daa er potensialetfor antall boenheterpå feltene med
konsentrertsmåhusbebyggelse
på ca. 200-220. Antallet kan kommetil å endresnoe i forbindelse
med videre bearbeidelseog påfølgendedetaljreguleringerfor BK1,BK4,BK5, BK6og BK7.
Uteoppholdsareal– lekeplassL1 – L5
Det er vanskeligå imøtekommekravet til kvartalslekeplasser
for områdenesom er detaljregulertt il
konsentrertboligbebyggelse,BK-områdene.Dette skyldesat områdeneer temmeligbratte. Det er
direkte nærhet til store friareal både innenfor og utenfor planområdet.Vi mener dette kan benyttes
til barnslek for alderen6 år og oppover som kvartalslekeplasser
oppfattes å være ment for. De
mindre lekeplassene;nærlekeplassene
for barn opp til 6 år, er det totalt sett regulert inn arealmer
enn stort nok innenfor de arealsom er detaljregulert.
Innenfor delområdeBK2er det planlagtfor 22 boenheter, og kravet til nærlekeplasser dermedpå
150 kvm. Imidlertid er det regulert en lekeplass(L4) på om lag 500 kvm.
Innenfor BK3er det planlagtfor 28 boenheter, og kravet til nærlekeplasser dermed på 150 kvm. Det
er imidlertid regulert en lekeplass(L3) på om lag 400 kvm. Dersomen leggersammenarealkravene til
nærlekeplassog kvartalslekeplass
for disseområdene,vil en tilfredsstille arealkravenetotalt.
Lekeplassene
skalværefelles for de naturlig tilgrensendeboliger.Disseskaleiesi fellesskapmed en
ideel andel.
Uteoppholdsarealergenereltog lekearealerspesielt,skallokaliseresslik at områdenehar godemiljøog solforhold.Arealerbrattere enn 1:3, parkeringsarealerog overdekteterrassereller lignende,kan
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ikke regnessom en del av uteoppholdsarealet.Lekeplasseneskalopparbeidessom lekeplasser
tilpassetflere aldersgruppermed minimumsmøbleringi form av sandkasse,benk,sklieog huskefor
de ulike delområdene.
Arealerog lekeapparaterskalutformes i samsvarmed gjeldendesikkerhetsforskriftved
opparbeidelse.Det kan oppføresmindre byggog anleggsom fremmer områdenesbruk som felles
lekeområder.
Kvaliteter innenfor L1-L5
L1
Områdelekeplassen
er på ca. 2,8 daa,og skalfungeresom en aktivitetsplassog sosialmøteplassfor
bådebarn og voksne.Her skal det opparbeidesballøkke.Arealetkan ogsåopparbeidesmed
lekeapparatersom sandkasse,benk,sklieog huske.
Kommuneplanensbestemmelserangir at det skalvære en områdelekeplasspå 5 daa der det
oppføresmellom 200 og 500 boliger.Planområdetinneharstore grøntområdersom fungerersom
naturligefrilufts- og rekreasjonsmråderfor store barn og for voksne.Det er ogsånærhet til andre
svært attraktive naturligenatur- og lekeområder.Pågrunn av dissekvaliteter får området en spesiell
og attraktiv profil fordi det tilbyr helt andre kvaliteter enn det som er vanligå oppnåved etablering
av boligområder.Barnai området vil dermed få unike mulighetertil å leke i naturen,på annet enn
gummiunderlagog sand.Dette er kvaliteter som vil veie opp for den mangelendet er på størrelsen
på den regulerteområdelekeplassen.
L2- L5
Lekeplassene
skalopparbeidessom lekeplassertilpassetflere aldersgruppermed
minimumsmøbleringi form av sandkasse,benk,sklieog huskefor de ulike delområdene.
Offentlig eller privat tjenesteyting – barnehageBH
Områdetskalbenyttestil formålet tjenesteyting- barnehage.
Det er stilt krav om detaljreguleringfør området kan bebygges.
Tillatt grad av utnytting er BYA= 30%,inkludert parkeringsplasser.
Byggehøydeavklaresved
detaljregulering.
Barnehagener plassertnær inngangentil planområdet, slik at det ikke genererer mye trafikk innover
i området. For de som bor innenfor planområdetvil det være kort og trafikksikkeradkomsttil
barnehagen, både for kjørendeog gående/syklende.Det er regulert et turdrag mellom barnehagen
og kjørevegeni nordvestsom kan fungeresom en snarvegned mot fortauet. Påden sidenav veien
som vendermot barnehagen er det fortau, og dermeder trafikken trukket noe vekk fra tomt en.
Barnehagenvil ha godegangforbindelser,bådemot Gruaog opp i åsen.Det er ogsåskogi
umiddelbarnærhet, med direkte adkomstut mot friluftsområdermot øst. Det er ogsåmulighet for at
barnehagensparkeringsplasser
kan benyttessom parkeringsplasser
utenfor åpningstid for turgåere
som vil bruke friluftsområdeneøstoverog den gamlegruvevegenmot Nysetergruvene.
Solforholdenevil være gode.For å dokumenteresolforholdenei detalj bør det ved detaljregulering
utarbeidesen sol- og skyggeanalyse.
Det vil væreviktig å bruke høydeforskjellersom et aktivum og til
lek. Her kan det blant annet lages trapper, en fin akebakke,klatrevegg,skråflatermed tau, nett,
hinder og sklier.
Tidspunktetfor utvikling av barnehagenmå seesi sammenhengmed barnehagekapasitetog behov,
og utviklingenbør såledesgjøresi samarbeidmed kommunen.
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5.2.2 Samferdselsanlegg
og teknisk infrastruktur (Pbl §12-5, nr.2)
Kjørevegeneskalbyggesi henhold til kommunalvegnormalog i henholdtil slik de er målsatt i
reguleringsplankartet.
Offentlige veganlegg
KV1
Det skal utarbeidesbyggeplanerfor tiltak og oppgraderingav kryssmed Fv. 16 – Hadelandsvegen.
Byggeplanenskalgodkjennesav StatensVegvesen.
KV2–KV11
Kjørevegeneog tilhørende fortau skal opparbeides fortløpende og parallelt med utbygging av
tilgrensendeboligfelt. Vegeneskaloverdrasvederlagsfritttil kommunenetter ferdigstillelse,og være
i kommunalteie.
Private veger
FellesatkomstvegerKV12 – KV22
Byggeplane
r for vegeneskalgodkjennesav kommunenfør byggingenkan igangsettes.
Vegeneskalværei privat eie og være åpnefor allmen ferdsel. Hjemmelfor dissefelles
atkomstvegeneskalknyttes opp til de eiendommersom på plankartet er vist tilknyttet den enkelte
veg.Eierskapetskaltinglysespå eiendommene.
5.2.3 Grønnstruktur(Pbl. § 12-5, nr. 3)
Grønnstruktur(G1)
Innenfor området skaleksisterendeterreng, vegetasjonog markdekkei størst mulig grad bevares.
Det tillates inngrepi sonen,men området skaletter inngrepså snart årstidentillater det.
Områdetkan ikke benyttestil oppstillings- eller lagerplass,tekniskeanleggkan ikke leggesi
grønnstrukturområder.
Grønnstruktur– naturområde (N1-N3)
Områdeneskalvære åpnefor allmenn ferdsel.Det kan tillates tiltak innenfor områdenesom
fremmer aktivitet iht. formålet.
Grønnstruktur – turdrag (TD1- TD13)
Det er avsattområderfor grøntkorridorerder det er mulig å kommeseggjennomområdet og ut til
omkringliggendefriluftsområder.Innenfor områdeneer det tillatt med opparbeidelsesom fremmer
formålet, dvs. stier og andre tiltak som letter fremkommeligheten.Vegestasjonenskalbevaresså
langt det er mulig.

5.3 Vann,avløp og overvann
Det visestil vedlagteplan for vann, avløpog overvann.
Vannforsyningog brannvann
Det er fra kommunensin side oppgitt at eksisterendetrykk i tilkoblingspunkt(Pkt.A) er ca. 5,5 bar.
Det er ogsåoppgitt å væretilstrekkeligmed vann i området slik at nytt høydebasseng
ikke vil være
nødvendig.Pågrunn av antall høydemeterer det nødvendigmed en trykkøkningsstasjon.
Denneer
det satt av plasstil i reguleringsplaneninnenfor formålet VF(vannforsyningsanlegg)
helt nord i
planområdet.Brannkummerplasseres langsmedkjøreveger.
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Spillvann
Det er i utgangspunktetnødvendigmed to forskjelligetilkoblingspunkterfor spillvanntil kommunalt
nett. Dette fremkommerav rammeplanen.Det er i rammeplanenforeslått oppgraderingav SP110
mellom Punkt A og Punkt B, og detaljenerundt dette beregnesved detaljeringen.
Områdeti sør har avrenningned syd for toppen. Her er pumpestasjoneneste alternativ fremfor å
krysselandskapsvernområdet
med en VA-trase.Det er regulert inn 2 områder BA1-2 (avløpsanlegg)
som er satt av til fremtidige pumpestasjoner.Det er mulig å lede spillvannmellom pumpestasjonene
slik at det kun er nødvendigmed en, men dette må sesnærmerepå i detaljeringen.
Pumpeledningenemå føresopp mot nærmesteselvfallskummot toppen av feltet, se VA-rammeplan
Pkt C.
Overvann:
Da utbyggingenav området skalforegåetappevisvil det væreviktig å sikreat
overvannshåndterin
gen som etableresi hver etappe til sammenvil fordrøye den nødvendige
mengdenovervannpå området. Samletsett skaldet ikke slippespå mer enn området avgir i dag.
I vedlagteplan for vann,avløpog overvanner følgendeparamtre lagt til grunn for
overvannsberegninger:
o
Klimadatafra Gardermoen2010.
o
Gjentaksintervall:20 år
o
Klimafaktor:40%.
o
Utslipp av overvannfra områdenetil resipient:2 l/s pr. daa.
o
Det er valgt 30 min. som nedbørintensitet.
Områdetdrenerer i dag til to småelver; Vigganord for området og Sveselvasyd for området.
Hovedmengdenav overvannethar avrenningmot nord og elven Vigga.Det må etableres
fordrøyingsmagasiner
slik at utløpet til elven reduseresog ikke skaperflomproblemernedstrøms.
Byggeområdenenordvesti planområdethar ikke naturlig resipientog det må derfor å anlegge
fordrøyningfor å forhindre at overvannrenner ned på eksisterendenaboeiendommer.Dette kan
gjennomføresved å anleggeen drensgrøft.For overvannsom renner sydovervil det ikke værenoen
naturligebekker eller vannveier.Her kan det væreaktuelt med drensledningersom slipper
overvannettilbake til terreng. Overvannetvil væresterkt reduserti forhold til eksisterendesituasjon
da overvannettidligere kom «helt fra toppen».
Gjennomområdenesom skal detaljregulereser det regulert veier som vil avskjæreovervannetslik at
det ikke renner inn til eksisterendebebyggelse.Langsvegenevil det etableresveggrøftersom
effektivt samleropp overvannetsom kommer fra høyereliggendeområder, som igjen ledes til
nærliggenderesipienter.
Infiltrasjon av overvannvil omfatte alle nedbørsintensiteter,og vil skje:
på grønnearealerpå tomtene
- i grøntdrag
- i veigrøfter
- i sprekkeri fjellet som dannesnår det sprenges(unntatt områderi nærhetenav gruver)
Fordrøyningav overvannvil omfatte middelsog kraftig nedbør,og vil skje:
- på grønnearealerpå tomtene
- i grøntdragog på lekeplasser
- i veigrøfterog på forsenkede,grå arealer
- i sprekkeri fjellet som dannesnår det sprenges(unntatt områderi nærhetenav gruver)
- i bekkedragog forsenkningeri skogen
- i fordrøyningsmagasiner
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Etableringav trygge flomveier:
- Fordrøyningsmagasinene
planleggesmed kapasitettil å håndtere20-års-nedbørplussklimapåslag.
- Flomveiervil utgjøresav lavbrekki terrenget og på tomtene, som igjen ledestil grøntområdereller
veigrøfter.
Erfaringmed utbyggingpå grunnlendteåserer at det heller blir for tørt etter utbyggingenenn for
vått. Årsakener omfattende sprengningsarbeider
av bådeveianleggog tomter. Dette skaper
sprekkeri fjellet der vannet forsvinner.Det er derfor sjeldenproblemermed å bli kvitt vannet.

5.4 Trafikk, gang- og sykkelvegnettog trafikksikkerhet
5.4.1 Adkomst til området
Vegadkomstvil værefra Fv. 16 - Hadelandsvegen
- i et eksisterendekrysssom skaloppgraderesi
henholdtil planlagttrafikkmengde. Det lagt vekt på å skapeet ryddig trafikkbilde i området rundt
krysset.
I praksisvil adkomstvegog kryssløsningmot fylkesvegenværeførste etappeav utbyggingen.
Deretter vil utbyggingenforegåi etapper innenfor planområdet.

Bildet viserdagenskryssmellom Hadelandsvegen
og Nysetervegen.Nysetervegentar av til høyrei bildet.

5.4.2 Gang- og sykkelvegnett, turveg
Det er et nasjonaltmål at bilbruk skalreduserestil fordel for økning av gåendeog syklende.I
arbeidet med reguleringsplanenhar det derfor vært fokus på retteleggingfor myke trafikanter. Det
er regulert fortau langssamleveienog ned til kryssetmot fylkesvegender det er fotgjengerovergang
over til motsatt sideder jernbanestasjonenligger.I tillegg er første del av av den gamleNysetervegen
regulert med henynssonefor bevaringav kulturmiljø. Veiengår fra området ved barnehagenog ned
til eksisterendeboligfelt, der gåendekan kommesegvidere ned til Østhagan.Veien vil fungeresom
en snarvegned mot jernbanestasjonen.
5.4.3 Trafikksikkerhet
Planforslagetleggeropp til fortau langsdet aller mesteav samleveieninnenfor planområdet. Nytt
kryssmed Fv.16 - Hadelandsvegen
vil bli trafikksikkertog oversiktlig. Her vil det ogsåværetrygg og
oversiktligadkomsttil togstasjonen.

5.5 Universellutforming
Planområdeter kupert. Stigningenpå vegeneer innenfor det som anseså væreforsvarlig.
Prinsippenefor universellutforming skalfølgesved utbygginginnenfor planområdet og de enkelte
delområdene, så langt det er praktiskog teknisk mulig.

5.6 Barn og ungesinteresser
Områdeter et viktig nærfriluftsområdefor barn, bl.a. for barnehagenved Vigga.
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I tillegg til de grønneområdeneinnenfor planområdeter den vestredelen av den gamlegruvevegen
innenfor planområdetbevart. Det er avsatt arealertil lekeplasserog vegetasjonsbelterder det er
spennendeå leke. Stiforbindelsertil skogenomkringsikresved reguleringav turdrag. Det leggesogså
til rette for en «snarvei» ned mot stasjonenog skolengjennomdet eksisterendeboligområdet
nordvestfor planområdet.Denneblir ikke universeltutformet.

5.7 Forholdet til friluftsliv
Innenfor området ligger deler av den gamlegruvevegentil Nysetergruvene,samt en natur- og
kultursti. Beggedisseblir berørt og deler av dissegår tapt som følge av utbyggingen.Dette er
beskrevetnærmerei kapittel 5.15 nedenfor.

5.8 Sol/skygge
Planområdetligger i et forholdsvisåpent og skogsbevokstterreng, i all hovedsakmot nord, vest og
syd.Området fremstår med godesolforhold.

5.9 Folkehelse
I planområdet med omkringliggendeareal er det godemuligheterfor t urer i skogsområdene.Felles
lekeplasser vil kunne fungerebåde som lekeplassfor barn og en sosialmøteplassfor voksne.Det er
lagt til rette for godegang- og sykkelvegforbindelser
til Gruasentrum og jernbanestasjoen
. Alt dette
stimulerer til økt fysiskaktivitet og sosialiseringutendørsfor alle aldersgrupper,og vil væreviktige
bidragsyteretil å skapeen god fysiskog psykiskhelsei befolkningen.

5.10 Estetikk– utforming av plan- og bebyggelse
I planforslageter det lagt vekt på at områdeneskalfå en god estetisktilpasning.I
reguleringsbestemmelsene
er det stilt krav om at bebyggelsenskaltilpasseslandskapetpå en måte
som tilpasser segområdetstopografi, med krav om sokkeletasjeder terrenget åpner for det. Det skal
ogsåsikresat bebyggelsenfår en god form- og materialbehandling.

5.11 Renovasjon
Det er lagt opp til fellesanlegg- dypoppsamling- for renovasjoni tilknytning de enkelte områdene.
Disseer regulert til formål for renovasjon.Det er laget et temakart som visersporingskurverfor
renovasjonsbil.Temakartetfølger som del av plandokumentasjonen.I områderder det kreves
detaljregulering,vil arealtil renovasjonavsettes under utarbeidelseav detaljregulering.
Fellesområderfor renovasjoner i størst mulig grad plassertlangsmedvegereller i nærhetenav
snuplass, for å få til en effektiv og trafikksikkerrenovasjonshåndtering.

5.12 Energi
Det enkelte delområdeog byggeprosjekt oppfordrestil å velgelokaleog miljøvennlige
energiløsninger.I den enkelte bolig kan det ogsåetableresenergisparendeoppvarmingskilder.Det
er i dag ingen tilknytningsmulighetfor fjernvarme.Det er regulert 5 steder for energianlegg,og på
den måten tilrettelagt for den kapasitetsom ansesnødvendigfor tilstrekkeligstrømtilførselfor
området.

5.13 Støy
Områdeter ikke spesieltutsatt for støy grunnet avstandentil fylkesvegenog jernbanen.
Nye byggeområdervil dermedbli liggendeinnenfor grønnsone.Støyansesdefor å væreet tema
som det ikke er behovfor å utrede. Ved detaljreguleringav BK-områdeneer det likevel viktig at det
fokuserespå støy fra interne vegerved plasseringav lekeplasser.
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5.14 Naturmangfold
Reguleringsplanforslaget
leggeropp til bevaringav store deler av de naturverdienesom er omtalt i
vedlagtenaturmiljørapport.Seogsåbeskrivelsei kapittel 4.4 ovenfor.
Loklaitet 1: Østhagan
Det er spesieltdeler av lokaliteten som rapporten beskriversom lokaliteten 1 Østhaganmed et areal
på 28 385 m2som bevaresi størst grad. Her er det sterkt truete arter. Det er ogsåregistrert flere
sjeldnesoppersom ikke er rødlistet her, bla. slørsoppenCortinarius spectabilis. Rapportenanbefaler
her at dissenaturverdienesette av til ikke-hogst, eventuelt å gjennomføreen skånsom
gjennomhogsteller småflatehogst(såkaltkalkskogshogst).
I prosessenmed bearbeidelseav planforslagetog vurderingav konsekvenserer det tatt ut flere
boliger for å ivareta tilstrekkeligmye av lokaliteten. Nordre deler av lokaliteten er skånetfor
utbygging,mensresten er regulert til naturområdemed hensynssonefor bevaringav naturmiljø. For
øvriger det ogsåinnslagav hensynssonefor bevaringav kulturmiljø innenfor lokaliteten.
Av totalt 28 385 m2 med registrerte naturveriderinnenfor lokaliteten, bevares23 397 m2 tilsvarende
82%.

Figurenviserlokalitet 1. Av totalt areal, 28 385 m2 (grønnfigur) bygges4988 m2 ned (orangefigur).

Loklaitet 2: Engberget.
Lokalitetensom rapporten beskriversom Engberget nord, lokalitet nr. 2, har et arealpå 5 543 m2.
Lokalitetenbestårav rik sump- og kildeskog,og delnaturtypeer rikere lauvsumpskog.Den er omgitt
av fattig lyngskogpå grunnlendtmark og rikere lågurtskogmot sør og øst.
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Figurenviserlokalitet 2. Av totalt areal, 5 543 m2 (grønnfigur) byggesca. 2 195 m2 ned (orangefigur).

Her anbefalesdet i rapporten at det unngås inngrepsom endrer grunn- vannsnivåeteller tilførselen
av vann fra rikkilda, dernestat det ikke blir tatt ut gamlegrantrær eller trær med sokler.Som
avbøtendetiltak beskriverrapporten at det må visesvarsomheti randsonenmot myra og ikke fylles
masserut i den.
Lokalitetener en relativt vanlignaturtype som det fins flere lokaliteter av i nærheten.
Myra her er ikke unik i sin lokaliseringog det finnes flere lokaliteter i nærheten, men den er viktig i
nasjonalsammenheng.Det er i planforslagetikke lagt opp til at myra skalbevaresslik den fresmtår.
Ved en eventuellvidereføringog bevaringav myra ville 5 eneboligtomter forsvinne,noe som
medfører at hele dennedelen av BF3står i fare for å forsvinneut av reguleringsplanen
.
Opparbeidelsenav infrastrukturenher er såpasskostbarat det er spørsmålom dette da vil svareseg
økonomisk.I den sammenhengvil ogsåde 4 tomtene nordvesti BF3, nord for H570, ogsåantakeligvis
falle ut av reguleringsplanensom følgeav at o_KV11står i fare for å ikke bli bygget videre enn til og
med BK6. Av hensyntil dette er det vurdert til å værehensiktsmessigå at BF3opparbeidesslik det er
foreslått i reguleringsplan
forslaget.
Av lokalitet 2 bevares60%av lokaliteten.

5.15 Kulturmiljø
Gamlevegentil Nysetergruvene:
Reguleringsplaforslaget
leggeropp til å bevareden gamlegruvevegentil Nysetergruvenegjennom
området TD9,hvor det er lagt på en 15 meter bred hensynssonefor bevaringav kulturmiljø.
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Delerav den gamle gruvevegentil Nysetergruvenebevaresmed 15 meter hensynssone
.

Påstrekningenfra østligedel av TD9og frem til TD1helt øst i planområdet,har det vært vanskelig å
bevareden gamlegruvevegenpå grunn av områdetstopologi og av hensyntil å få til en
vegfremføringoppvoeri planområdet.Pådennestrekningenblir derfor ikke gruvevegenbevart og
går dermed tapt, og funksjonenturveg erstattesher av fortau.
Natur- og kulturstien:
I tillegg til den gamlegruvevegentil Nysetergruveneer det flere stier i området. Kulturstieni
området er merket og har en lokal verdi. Deler av kulturstien er avsatt til naturområdeog er ivaretatt
ved hensynssoneH570for bevaringav kulturmiljø.
I kartet nedenforviserstiplede linjer eksisterendenatur- og kulturstinett og den gamle gruvevegentil
Nysetergruvenesom går videre østover.Rødstiplet linje visertraseenfor den gamlegruvevegen,og
blå stiplet linje visernatur- og kulturstien sin trase i dagfør utbygging.Sorte stiplete sirkler illustrerer
de områdeneder den gamlegruvevegenog natur- og kulturstien går tapt som følgeav utbyggingen.
Her vil deler av natur-og kulturstien bli lagt om slik at funksjonensom en sammenhengende
tursti
ivaretas, se beskrivelsennedenfor.
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Reguleringsplankartet
der rød stiplet linje visertraseenfor den gamle gruvevegen,og blå stiplet linje viser
natur- og kulturstien sin trase i dag før utbygging.Sortestiplete sirklerillustrererde områdeneder den gamle
gruvevegenog natur- og kulturstiengår tapt som følge av utbyggingen.Grønnstiplet strek illustrerer
erstatningstrasefor natur- og kulturstien.

Den delen av natur- og kulturstien som går gjennomBK4vil bli berørt av boligutbyggingog går
dermedtapt. Den blir imidlertid erstattet med en ny opparbeidetsti, slik at natur- og kulturstien i all
hovedsakblir en sammenhengendesti, med unntak av krysningspu
nktene med kjørevegog
beskreveterstatningssti.
Det er ogsåen del av natur- og kulturstien som går tapt i starten av kjørevegeninn til delområdeBF2,
der o_KV8tar av fra o_KV4.Grunnetområdetstopografi lar det segher ikke gjøre,på en forsvarlig
måte, å skyvekjørevegenlengeri nordlig retning for å unngåå ødeleggedeler av kulturstien. Det er
her altfor bratt til å kunne få dette til.
Her må det opparbeidesgodekrysningspunkter
, og skilting for å sikresammenhengeni natur- og
kulturstien.

5.16 Risiko- og sårbarhetsanalyse
Det er utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalysefor planforslaget.Analysenviserat dersomen tar
tilstrekkelighensyntil eventuellefarer som kan oppståi forbindelsemed utbyggingen,eller som et
resultat av utbyggingen,er det ikke sannsynligat tiltaket vil medførerisiko som gjør at foreslåtte
tiltak ikke bør gjennomføres.

36

Planbeskrivelse- områdereguleringfor Gruaåsen,Østhagan
Følgendetemaer fra ROS-analysenhar vært gjenstandfor oppfølging:

1. Fremmedearter:
Det er satt krav i reguleringsbestemmelseneom at det må lagesen enkel
massehåndteringsplan
før byggingkan starte.
2. Sårbare naturverdier:
Det er i plankartet avsatt områdermed hensynssoneH560for bevaringav naturmiljø. Dette
er ogsåsikret med supplerendereguleringsbestemmelser.
3. Nyeretids kulturminner – gruver med tilhørendeanlegg:
Det er i plankartet avsatt områder med hensynssoneH570for bevaringav naturmiljø,for
gruveinngangerog taubane.Dette er ogsåsikret med supplerendereguleringsbestemmelser.
4. Skadeeller ulykkei tunnel på RV.4:
Det er satt av en sikringssonefor ivaretakelseav tunnelen på Rv.4. Dette er supplert med
krav i reguleringsbestemmelsene
om at tiltak ikke kan settesi verk før det er gitt tillatelse fra
kommunenog StatensVegvesen.
5. Risikofor ulykkei av-/påkjørslerog med gående/syklende:
Det er fokusert på trafikksikkerhetved utforming av planen. Det er regulert fortau lang
samlevegeninternt i området og ned til fylkesvegen.Kryssetmot fylkesvegenskal
oppgraderesi forbindelsemed utbyggingeninnenfor planområdet.Det er stilt rekkefølgekrav
vedrørendeopparbeidelseav veger,fortau og oppgradertkryssved fylkesvegen
. På denne
måten er det lagt til rette for sikkeratferd hos trafikantene, og dette reduserer
sannsynlighetenfor at det oppstår farlige situasjonermellom myke og harde trafikanter.
Nedeved fylkesvegenvil myke trafikanter ledesover på til eksisterendegangveg-løsninger
som fører dem til tettstedet og jernbanestasjonen.
6. Risikofor ulykkeved anleggsgjennomføring:
I på følgendeutbyggingav området er det viktig at det settesspesieltfokus på følgende:
- HMSi anleggsperioden.
- sikringav anleggsområdet.
- jevnlig kontroll av anleggsområdetog ha goderutiner for å ivareta sikkerheten.
- opparbeidelse av veger og fortau i henhold t il reguleringsplan.
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6.

PLANPROSESS
OGM EDVIRKNING

6.1

Planprosess

Arbeidetmed reguleringsplanfor området ble igangsatti 2014. Oppstartsmøteble avholdt den
29.09.2014,der deltok forslagstiller,arkitekt/plankonsulentog representanterfra kommunen.
Det ble varsletoppstart av planarbeidi avisog brev i november2014, frist for merknader ble satt til
17.desember2014.
Den16.02.2016ble det avholdt et møte i regionaltplanforum,der et utkast til reguleringsplanble
drøftet. I møtet ble det blant annet drøftet hensynettil Gruatunnelen og hensynssonepå 25 meter til
hver side,der ogsåbrønnboringmå være gjenstandfor kontroll. Her var ogsåavgrensningenmellom
fortau på Hadelandsvegen
og reguleringsplanentema.
Jernbaneverket uttrykte en positiv holdningtil utbyggingi nærhetenav stasjonen,og spesieltat
hensynettil nærføringtil elekstriskespor betinger en avstandfor gangvegpå 6 m fra spor.
Fylkesmannenvar opptatt av naturvern og natur- og kultursti.
OpplandFylkeskommuneviste til kulturminner og kultursti som vitige hensynå ta i arbeidet med
planforslaget.Det ble her vist til at meklingsreferatetviser til krysningspunkterfor verneområde;
herundersti og wirekveilerog del av rester av taubanen.Det var ønskeom å bevareden gamle
Nysetervegensom kulturminne, og det ble vist til en henysynssonepå 5 meter rundt alle registrerte
kulturminner.

6.2

Sammenstillingav merknadertil varselom oppstart i 2014

I forbindelsemed varselom oppstart av planarbeid,er det innkommetfølgendemerknader:
Fjeld gård, datert 16.12.2014:
Planlagtutbyggingvil føre til redusertdyreveldferd for beitendedyr på Øståsen,samt økonomisktap
for innehavereav beiterett. Utbyggingfører med segøkt ferdseli utmark med kjøretøyog hund,
herunderflere løsehundersom jager beitedyrog deravflere skader/lidelser/dødpå beitedyrog flere
påkjørslerav dyr. Gjerderog grinder vil fra tidligere erfaringer,ikke bli holdt i ordenslik at dyr
kommerpå avveieog konflikter oppstår.Det må krevesat utbygger/kommunenmå sørgefor at
grinder og gjerderer i ordenfor all fremtid og at de må bæredet økonomiskeansvaretfor dette og
for alle andre skadersom vil oppstå.Eventueltbør tap av beiterett bli erstattet.
Forslagstillerskommentar:
Det er i reguleringsbestemmelsene
stilt krav om opparbeidelse,og fremtidig vedlikehold,av et
utmarksgjerdeav hensyntil dyr på beite.
Forsvarsbygg
, datert 11.11.2014:
Forsvaretsinteresserberøresikke, og deravingenmerknadertil reguleringsplanarbeidet.
Forslagstillerskommentar:
Merknadentas til orientering.
OpplandFylkeskommune
, datert 15.12.2014,med tillegg av kulturarvenhetendatert 25.06.2015:
På bakgrunnav natur- og kulturminneverdieneforutsetter Fylkesmannen
at reguleringsplanen
avklarer
de terrengendringersomframføringav vegersom infrastrukturvil medføre,og at dette blir
tilstrekkelig illustrert i planbeskrivelsen.
Det ble ikke registrert kulturminnerutover den gamlegruvevegenfra Gruatil Nysetergruvene.I
forbindelsemed kommuneplanensarealdelble det imidlertid registrert en rekkekulturminnerknyttet
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til bergverksdriftaved Grua.Fylkeskommunen
forventerat registrertekulturminnerregulerestil
bevaringi planen.
Det anbefales at det oversende
s et utkast av plankart med planbestemmelserfør planenleggesut til
offentlig ettersyn.I så tilfelle kan kulturminnemyndigheteneved Oppland fylkeskommunekunne
kommemed råd og veiledningi forhold til utforming av arealformålog bestemmelsertilknyttet
kulturminneri planen.
Det forutsettes avsatt gode og tilstrekkeligearealer til barns lek og uteoppholdjfr. Rikspolitisk
e
retningslinjer(RPR)for å styrkebarn og ungesinteresseri planleggingen
.
Det forventesogsåat det gjøresgrundigevurderingeri forhold til universellutforming og
tilgjengelighet for alle. Utfyllendereglerfor å sikreat utforming av adkomsttil boligene,utearealer
som gangstier, veger,adkomsterog uteoppholdsområder
skal utformesuniverseltbør tas inn i.
Forslagstillerkommentar:
Det har vist segsvært vanskeligå bevarehele den gamlegruvevegentil Nysetergruvenepå grunn av
områdetstopologi og av hensynti l å få til en vegfremføringoppvoer i planområdet.Påstrekningen
fra TD9og til TD1blir derfor ikke gruvevegenbevart og går dermed tapt. Det har undervegsi
planprosessenvært dialogmed OpplandFylkeskommunevedrørendedette. Påbakgrunn av dialog
rundt dette er den første delen av den gamlevegentil Nysetergruveneforeslått regulert med
hensynssonefor bevaringav kulturmiljø (H570). Hensynssonener satt til 7,5 meter på hver side av
stien sin innmålte senterlinje.Total breddepå hensynssonener dermed15 meter. Videreøstovergår
gruvevegentapt og erstattesmed fortau langsnytt boligområdeBK7og langsmedplanlagt
barnehageBH1opp til turdraget TD1,og går derfra ut i eksisterendetrase østover.
KjørevegKV19medfører at det bir nødvendigmed en fjellskjæringi berg mot øst som liggerinnenfor
hensynssonefor bevaringav kulturmiljø H570_5,der den gamletaubanenhaddesin trase. Innenfor
deler av den registrertenaturkvalitetloakliteten Østhagan(se rapport fra Miljøfagligutredning)er det
lagt boliger (BF2)og kjøreveg(KV8), men det aller mesteav lokaliteten er bevart. Den blir imidlertid
erstattet med en ny opparbeidetsti, slik at natur- og kulturstien i all hovedsakblir en
sammenhengende
sti, med unntak av krysningspunktene med kjørevegog beskreveterstatningssti.
Sefor øvrig beskrivelsei kapittel 5.15 ovenfor.

Fylkesmanneni Oppland, datert 15.12.2017:
Planarbeideter i tråd med kommuneplanensarealdel.Det ansespositivt med fortetting som styrker
Gruasom tettsted, og vil være i tråd med nasjonaleføringerfor miljøvennligby- og tettstedsutvikling.
Det er viktig å leggetil rette for uteopphold,trygge trafikale løsninger,sosialemøteplasser,og
tilrettelegging for hverdagsaktivitetgjennomtrygge adkomstertil grønnstruktur og gang- og
sykkelvegeri og utenfor planområdet.
Universellutforming
Det minnesom kravenetil universellutforming, og at dette skal innarbeidestidlig i planprosessen.
Alle boenheteranbefalesutformet slik at de blir tilgjengeligfor alle.
Klimaog energi
Det besom at energiløsningerfor området vurdert ut fra hensyntil klima og energieffektivitet.
Tilretteleggingfor vannbårenvarme,lavenergibyggeller bygg med passivhusstandard
bør vurderes.
Bruk av tre som bygningsmaterialebør ogsåvurderessom et positivt klimatiltak.
Arealbrukog transport
Områdeter godt egnetfor utbyggingda det er kort avstandtil skoleog annenoffentlig infrastruktur.
Utbyggingenvil værei tråd med overordnedemål for samordnetareal- og transportplanlegging.
Naturmangfold og friluftsliv
Det påpekesat Naturmangfoldlovensprinsipperi §§ 8-12 skal leggestil grunn. Områdetgrenserinntil
Østhaganlandskapsvernområde
der formålet er å ivareta området med gamlejerngruverog
kalkbruddmed tilhørendekalkovner.Det forventesat viktige arter hensyntasi planarbeidet.Delerav
Østhaganlandskapsvernområde
er avsatt som et statlig sikret friluftsområde.Det forventesat
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planarbeidetleggervesentligvekt på sikring av denneferdselsårenslik at utbyggingikke svekker
områdets status som friluftsområde.
Bekki planområdet
Bekkeni utkanten av planområdetanbefalesholdt åpensom et natur- og landskapselement.
Vannressursloven
angir at det skal oppretteset naturlig vegetasjonsbeltelangsmedvassdragsom
motvirker erosjonog avrenning,og samtidiggir levestedfor dyr og planter. Her bør det avsetteset
tilstrekkeligbredt grøntbeltemed bestemmelserom bevaringav kantvegetasjon.Dersombekkener
fiskeførendemå tiltak ikke hindre fiskensfrie gang eller medføreforringelseav gyte- eller
oppvekstområder.Det bør gis bestemmelserom at arbeid som kan gi tilslammingav bekkenskal
utføresi tidsrommet15.juni – 15. september.Mulige konsekvenserfor naturmiljø evt. inngrepi
vannstrengog kantvegetasjonmå synliggjøresi planforslaget.
Forslagstillerkommentar:
Det er avsattområderfor bevaringav naturmangfoldi reguleringsplanen.
Planområdeter kupert, og vegenesstigninganseså væreinnenfor det som er forsvarlig.Prinsippene
for universellutforming skalfølgesved utbygginginnenfor planområdetog de enkelte delområdene,
så langt det er praktiskog tekniskmulig.
Hadelandturlag, datert 02.12.2014:
Det går to viktige turstier gjennomområdet;
- en natur- og kultursti som går i sydøstligretning gjennomlandskapsvernområ
det ved
Østhaganog som deretter svingernordøstligog enderved Nysetergruvene
- en blåmerket(gammelkjørevei)som går i østlig retning fra bebyggelsenøst for GruaStasjon,
ogsåmot Nysetergruveneog videre.(Utenfor planområdeter den delssammenfallendemed
natur og kulturstien.)
Det er viktig at dissestienesikresi form av grønnekorridorer,da de i segselver viktige kvaliteter som
bærereav kulturarv og som mosjons og friluftstilbud for nærmiljøet.Dissesikrerogsåen innbydende
adkomsttil attraktive natur og friluftsområder i heleØståsen.
Forslagstillerkommentar:
Den første delen av den gamlegruvevegentil Nysetergruveneer foreslått regulert til turdrag (TD9)
med hensynssonefor bevaringav kulturmiljø. Videreøstovergår gruvevegentapt og erstattesmed
fortau langsnytt boligområdeBK7og langsmedplanlagtbarnehageBH1opp til t urdraget TD1,og går
derfra ut i eksisterendetrase østover.
Delerav natur- og kulturstien går også tapt som følgeav utbyggingen,herunderden delen som går
fra området ved toppen av åsenog nordovertil den møter den gamlegruvevegeni TD7. Den blir
imidlertid erstattet med en ny opparbeidetsti, slik at natur- og kulturstien i all hovedsakblir en
sammenhengende
sti, med unntak av krysningspunktene med kjørevegog erstatningssti.

Jernbaneverket, datert 26.11.2014:
JBVer positivetil fortetting rundt jernbanensstasjoner,da dette bidrar til å øke jernbanens
konkurransekraftsom transportmiddel.Det bør sikresgodegang- og sykkelvegforbindelser
mellom
viktige målpunkti reguleringsplanenog frem til Gruastasjon.
Det er viktig å sikreat hensynettil sikkerhetog fremkommeligheti og langsbanestrekningener
tilstrekkeligivaretatt, samt at reguleringenikke medførerfarer forbundetmed skadepå jernbanens
anleggsom følge av endret arealbruki nærheten.Et eksempelpå dette kan være
overvannshåndtering,
flom, skredog/eller erosjonsfarersom følge av varsletutbygging.
Jernbaneverketgjør oppmerksompå at nye planoverganger med jernbanener forbudt, og videreat
utvidet bruk av eksisterendeplanovergangerskal unngåsav sikkerhetsmessige
hensyn.Vi ser av
oppstartsvarseletat aktuell planområdehar planfri adkomstvia Hadelandsveien
og ved gang/sykkel
undergangunder jernbanen,like syd for Gruastasjon.Jernbaneverketforutsetter derfor at dette blir
enesteadkomsttil varsletplanområde.
Forslagstillerkommentar:
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Planforslagetliggertilstrekkeliglangt unna jernbanen og Gruastasjon. Det er ikke fare for at
arealbrukskalpåvirkenoen av temaenesom tas opp i merknaden.Det leggesikke opp til
infrastrukturtiltak som berører jernbanensanlegg.
StatensVegvesen, datert 10.12.2014:
Planområdetligger i tilknytning til Gruatettsted med gåavstandtil sentrum,skoleog Grua stasjon,og
deraver det viktig med en høy arealutnyttelseog tilrettelegging for klima- og miljøvennlige
transportformer.Det forventesat det leggesvekt på trafikksikkerheti planarbeidetog at trafikale
forhold omtaltes i planbeskrivelsen.
Dagenskollektivtilbud er tog og bussfra Gruastasjon.Det er
etablert gang- og sykkelveglangsfv. 16 fra Nysetervegenmot sentrum.
Det er viktig at det sikrestrygg ferdselog godeforbindelserfor gåendeog syklendebådeinternt i
planområdetog ned til fylkesvegen/Gruastasjon.Det bør vurderesom det er behovfor holdeplasser
for lokalbuss/skoletransport
i boligfeltet. Planområdetligger over Gruatunnelenpå Rv.4, hvor det i
kommuneplanensarealdeler avsatt en hensynssone
på 30 m på hver sideav tunnelløpet.Kryss
mellom Fv.16 og Nysetervegeninngår i planområdet.
Rekkefølgebestemmelse
må stille krav til at kryssetskal væreferdig utbedret i henholdtil byggeplan
godkjentav Statensvegvesenfør utbyggingav boligområdetkan starte.
Forslagstillerkommentar:
Det er stilt rekkefølgekravi reguleringsbestemmelsene
om utbedringav kryssetmed fylkesvegenfør
området kan byggesut. Områdetover Gruatunnelener avsatttil hensynssoneH190_1,og det er i
reguleringsbestemmelsene
skrevetat tiltak innenfor hensynssonen skalgodkjennesav Statens
Vegvesen.
Norgesvassdrags
- og energidirektorat (NVE), datert 04.12.2014:
Planområdetomfatter vassdrag,og tilstrekkeligsikkerhetmot flom og erosjonmå dokumenteres,jf
sikkerhetskravgitt i TEK10§ 7-2, samt NVEsretningslinjer2/2011. Videreer det vesentligat en
unngårinngrepi vassdraget.Slikeinngrepkan føre til negativevassdragstekniske
konsekvenser,
noe
som igjen kan økefaren for naturskade.Dersominngrepi vassdragikke kan unngås,er det vesentlig
at dokumentasjonener tilstrekkeligslik at en vurderingetter vannressurslovens
bestemmelserer
mulig i planen.Utbyggingmed endringeri overflaterkan føre til endret og økt avrenning.Det bør
stilleskrav om lokal overvannshåndtering.Dokumentasjonav at planenikke fører til økte
flomutfordringernedstrømsmå fremgå av planen.
Planområdetomfatter potensieltskredutsattareal. Vi anbefalerat man unngårutbyggingi slike
områder.Kraveti en reguleringsplaner at reell fare skalutredesog tilstrekkeligsikkerhet være
dokumentertfør utbyggingkan starte, jf sikkerhetskravgitt i TEK10§ 7-3.
Forslagstillerkommentar:
Det er ikke lagt opp til inngrepi vassdrag
. Det er lagt opp til lokal overvannshåndtering.
Det er foretatt en geotekniskvurderingav området. Områdetligger for høyt til at det er fare for
kvikkleire.Områdeter vurdert til å innehatilstrekkeligområdestabilitet.Det vil være aktuelt å utføre
nærmeregeotekniskevurderingerifb. bl.a. skjæringeri løsmasser,etableringav
fyllinger/terrengarrondering,utgraving ifb. vei og VA-anlegg,samt fundamenteringav bebyggelse.
Lunnerog Jevnakersauebeitelag, datert 16.12.2014:
Områdetligger nær grensentil Lunnerallmenningder det i dag er såkalt treifbeiting.
Uttrykket streifbeitingblir vanligvis brukt om beiting på tvers av eiendomsgrenser.
Høyesteretthar
satt opp noenkriterier for streifbeiterett (Feiring-sakenfra Eidsvollkommune)(Rt-1990-1113):
•
Dyreeierskal ikke betale for det gressetsom høstesi naboensutmark ved streifbeite.
•
Grunneierkan selvbegrensebeitingenved gjerdehold
•
Streifbeitingfritar for vokteplikten.
•
Dyrenemå slippesi et områdeder dyreeierenhar beiterett.
•
Streifbeitinger en rett som ikke kan utnyttes systematisk.
Det oppfordrestil å sørgefor nødvendiggjerdeholdav heleområdet.
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LJSer av bekymretfor at økt aktivitet kan medføreøkt risiko for skadepå dyrene,som et resultat av
bilpåkjørsler,løsehunder,defektesperregjerderm.m. LJSvil derfor oppfordreutbyggerog
grunneier(e)til å bidra til å r edusererisikoenfor skaderog tap på dyreneunderplanlegging,
utbyggingog drift av det aktuelleområdet.
Forslagstillerkommentar:
Det er i reguleringsbestemmelsene
stilt krav om opparbeidelse,og fremtidig vedlikehold,av et
utmarksgjerdeav hensyntil dyr på beite.
Randsfjordmuseene
, datert 03.12.2014:
Områdetbrukesaktrivt i formidlingenav av Hadelands,Lunnersog Gruasergverkshistorie.Det er en
rekkehistoriskviktige og betydningsfullekulturminnerknyttet til bergverksdriftinnenfor området.
Dette bør prioriteresi planarbeidet.Nysetervegenpassereri dag rett over stollinnslagetpå den
nedersteav Nysetergruvene,Tveitmarkstunnelen.Det drivesomvisningi gruvenesto øvrenivåer,
mensTveitmarkstunnelens
åpninger gjenfylt med steinmasser.,og dermedikketilgjengeligfor
publikum.Det er derimot langsiktigeplaner for gjenåpningav dennetunnelenmed inkluderingav
dennei formidlingstilbudet.Det besom at det ved omleggingav Nysetervegenmå tas høydefor at
dennedeleenav Nysetergruveneskal gjenåpnesog at vegenikke leggesutenomgruveåpningenpå
en slik måte at den ikke vil gi noenutfordringer i forbindelsemed gjenåpningaog drift av besøksgruve
i Tveitmarkstunnelen.
Det ønskesat strøm, vann og kloakktilretteleggesslik at det vil væremulig å føre dette videremot
Nyseteri framtiden.
Det er viktig at brukenav natur- og kulturstiengjennomområdet opprettholdes,for
formidlingstilbudetog rekreasjonstilbudeti lokalmiljøet.
Forslagstillerkommentar:
Det er tatt hensyntil kulturminneneknyttet til den gamlegruvedriften.Åpningenpå omtalte tunnel
liggeret stykkeunna planområdet.
Deler av den gamlegruvevegentil Nysetergruvene,samt deler av natur- og kulturstien som går
gjennomBK4går tapt som følge av utbyggingen.Deler av natur- og kulturstien blir imidlertid
erstattet med en ny opparbeidetsti i TD7, slik at natur- og kulturstien i all hovedsakblir en
sammenhengende
sti, med unntak av krysningspunktene med kjørevegog beskreveterstatningssti.
Det er ogsåen del av natur- og kulturstien som går tapt i starten av kjørevegeninn til delområdeBF2,
der o_KV8tar av fra o_KV4.Her må det opparbeidesgodekrysningspunkterog skilting for å sikre
sammenhengeni natur- og kulturstien.
Sebeskrivelsei kapittel 5.15 ovenfor.

7.
7.1

KONSEKVEN
SERAV PLANFORSLAGE
T
Konsekvensvurdering,landskap

Planområdetutgjør en del av det store skogområdetøst for Grua.Skogenhengersammenmed
Romeriksåsen.Skalaener relativt stor, og skogener tett og grønn. Husenehar til nå bare ligget rundt
foten av åsen,og bebyggelsenhar dannet randsonenned mot Gruaog fylkesvegeni vest. Åsenutgjør
«utposten»for skogenøst for tettstedet, og står i kontrast til de bebygdearealenepå Gruaog
jordbrukslandskapetlengernord.
Inngrepi åsenvil være godt synligfra store deler av Gruamed omegn. Det er derfor lagt vekt på å
beholdeen tydelig grønnstrukturinnenfor planområdet, ikke minst på areal som er bratte og derved
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svært synligepå avstand. Denvestredelen av området er spesieltsynlig,og det er derfor viktig å
vurdere hustyper, fjernvirkningog hvordanden nye bebyggelsenvil se ut i forhold til den
eksisterendebebyggelsen.
Det er ogsåviktig å minimere mengdenutsprengtefjellmasserved å begrenseterrenginngrepene,og
å tilpassevegtraseenemaksimalttil eksisterende terreng. Det bør vurderesom det er mulig å bruke
utsprengtmassefra veg og tomter på oversidenav vegentil å fylle ut på nedsidenav vegen.Påden
måten kan det oppnåslokal massebalanse
fortløpende,og mye massetransportut og inn av området
kan spares.

7.2 Konsekvensvurdering,trafikk
Konsekvensene
for trafikk kan delesi to deler:
- Anleggstrafikk
- Trafikktil/ fra boligene
7.2.1 Anleggstrafikk
Anleggstrafikkenvil begrensestil eksisterendekryssmed fv. 16 – Hadelandsvegen
der kryssetskal
oppgraderessammenmed den nederstedelen av Nysetervegen.Samtidig vil trafikken være
betydeligså lengeanleggsvirksomheten
pågår.Det er stor sannsynlighetfor at den i perioder vil
opplevessom en belastningfor de boligenesom ligger nær kryssetog adkomstvegen.Avbøtende
tiltak vil være tidsreguleringav anleggstrafikkenog valgav utbyggingsform,slik som for eksempel
feltutbyggingi stedet for selvbyggertomter.Intern massebalanse
bør tilstrebes,slik at ut - og
inntransport av masserreduserestil et minimum. Dette gjelder skogsvirke,greiner/røtter, to rv,
skogsjord,renskmasser,sprengstein,pukk, subbusosv.Engodt planlagtanleggsfaseer avgjørende
for mengdenemassesom transporteresinn og ut av området.
7.2.2 Trafikk til/ fra boligene
Når tiltaket er ferdigstilt og hele åsenbyggetut antasdet å værebyggetomlag300 – 350 boliger i
åsen,avhengigav boligtype i de BK-områdene. Hver boenheter beregnetå generere4 turer med bil
pr dag.Dette vil da utgjøre en trafikk på 1200 – 1400 ÅDTpå adkomstvegen.Når denne trafikken
kommer ut på Fv. 16 - Hadelandsvegen
vil den fordele segmot nord og syd og bidra til en
trafikkøkningder. Det antasat det vil bli noe mer trafikk i retning syd enn i retning nord.

7.3 Konsekvensvurdering,friluftsliv
Utbyggingav området vil medføre tap av et nærfriluftsområde. Sammenmed endringenei
landskapsbildetvil dette væreden størstekonsekvensenav utbyggingen.Bevaringav stier og
utsiktspunkter,samtidigmed at det reguleresinn fortau, vegetasjonsbelter,lekeplasserog stier som
forbinder boligområdetmed stiene som går videre ut i skogener viktige avbøtende.
Påstrekningenfra østligedel av TD9og frem til TD1helt øst i planområdet,har det vært vanskeligå
bevareden gamlegruvevegenpå grunn av områdetstopologi og av hensyntil å få til en
vegfremføringoppvoeri planområdet.Pådennestrekningenblir derfor ikke gruvevegenbevart og
går dermed tapt.
Den delen av natur- og kulturstien som går gjennomBK4vil bli berørt av boligutbyggingog går
dermedtapt. Den blir imidlertid erstattet med en ny opparbeidetsti, slik at natur- og kulturstien i all
hovedsakblir en sammenhengendesti, med unntak av krysningspu
nktene med kjørevegog
beskreveterstatningssti.Sefor øvrig beskrivelsei kapittel 5.15 ovenfor.
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Det er ogsåen del av natur- og kulturstien som går tapt i starten av kjørevegeninn til delområdeBF2,
der o_KV8tar av fra o_KV4.Her må det opparbeidesgodekrysningspunkterog skilting for å sikre
sammenhengeni natur- og kulturstien.

7.4 Konsekvensvurdering,samfunnsmessigekonsekvenser.
For lokalsamfunnetvil det være sværtpositivt at det byggesboliger i området. Områdetvil bidra med
sentrale tomter på Gruasom i tillegg har høyekvaliteter som blant annet sol, utsikt, lite støy,godt
lokalklimaog miljø. Tomteneblir liggende relativt nært kollektivknutepunktet. Dette er kvaliteter
som i dag absolutt ikke er noen selvfølge.

7.5

Konsekvensvurderingnaturmiljø

Somnevnt i kapittel 5.15 leggerr eguleringsplanforslaget
opp til bevaringav store deler av de
naturverdienesom er omtalt i vedlagtenaturmiljørapport.For kart, se punkt 5.15.
Lokalitet
1
2

Totalt areal
28,4 da
5,5 da

Bevares
23,4 da
3,3 da

Bygges
5,0 da
2,2 da

Bevaringi %
82%
60%

Lokalitet1 er viktig og med mangesjeldnearter, og det er derfor foreslått å bevareen stor andel av
området,ogsåarealersom er avsatt til boligbyggingi kommuneplanen.
Lokalitet 2 er en relativt vanlignaturtype som det fins flere lokaliteter av i nærheten.
Avbøtendetiltak for beggeområdeneer at det lagesen skjøtselsplanfor området og at det må vises
varsomheti randsonenmot myra og ikke fylles masserut i den.

7.6

Konsekvensvurderingkulturmiljø

Kulturminnene i området er foreslått regulert til bevaringved at det er lagt inn hensynssonerfor
bevaringH570sone1-10. Her er det ikke tillatt å iverksettetiltak som kan skade,skjemme,ødelegge
eller skjulekulturminnene eller fremkallefare for at slikt kan skje.
Den gamlegruvevegentil Nysetergruvenegår gjennomplanområdet.Påstrekningenfra østligedel
av TD9og I området TD9går den gamlegruvevegentil Nysetergruvene.Her er det satt en
hensynssonefor bevaringav kulturmiljø med en breddepå totalt 15 meter herunder7,5 m på hver
side av innmålt senterlinjeav stien. Det er kun den delen av vegensom liggernærmekrysseto_KV6
og o_KV3som her vil bli berørt av utbygginginnenfor TD9.Her har vi ogsålagt vegeno_KV6slik at
beregnetskråningsutslagliggerutenfor hensynssonen.Viderefra TD9og frem til TD1helt øst i
planområdet,har det vært vanskeligå bevareden gamlegruvevegenpå grunn av områdetstopologi
og av hensyntil å få til en vegfremføringoppvoer i planområdet.Pådennestrekningenblir derfor
ikke gruvevegenbevart og går dermed tapt. Her vil den bli erstattet av et fortau langsmedbarnehage
BHog boligbebyggelseBK1,før den igjen kommer til syneog kan følgesvidere fra og med TD1.
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