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1.1

4

INNLEDNING
BAKGRUNN

Planforslaget fremmes av Norconsult AS på vegne av Brynsås Eiendom AS.
Hensikten med planarbeidet er å få planavklart et nytt boligområde i tilknytning til
eksisterende felt Lauvlia. Det ønskes fortrinnsvis å legge til rette for frittliggende
småhusbebyggelse. Planen skal regulere nødvendig infrastruktur. I området skal det også
reguleres areal for lek- og uteoppholdsareal. Adkomsten inn til området vil være fra den
kommunale vegen Løvlia. Løvlia er derfor medtatt i planarbeidet fra kryssområdet med
fylkesveg 2326 Movegen.

2
2.1

BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET
BELIGGENHET

Planområdet ligger ca. 3 km nord for Jaren og ca. 3 km øst for Brandbu ved Holter like ved rv. 4
i tilknytning til eksisterende boligområde Lauvlia, se pil i Figur 1. Området har en sentral
plassering med kort avstand til rv. 4, og ca. 1 mil til Gran, 5 mil til Gjøvik og 45 min til Oslo
Lufthavn Gardermoen. Området ligger på ca. 440-470 moh. og er ca. 90 daa i utstrekning.

Figur 1 Kartutsnitt som viser hvor planområdet er lokalisert

Forslagsstiller: Brynsås Eiendom AS
Plankonsulent: Norconsult AS

E-post:
firmapost@norconsult.com

Tlf. +47 67 57 10 00

Reguleringsplan for Lauvlia øst – Plan-ID 3446-E286 – Planbeskrivelse

5

I nærområdet ligger Mohagen Næringsområde med ca. 1.000 arbeidsplasser. I Mohagen ligger
store arbeidsplasser som Hapro, Politiets Fellestjenester, Trox Auranor, bilrelatert næring osv.
Det er ca. 3 km til nærmeste matbutikk.

2.2

PLANOMRÅDETS AVGRENSING

Figur 2 Illustrasjon som viser plangrensen med matrikkelens eiendomsgrenser og gnr/bnr.

Planområdets avgrensning er vist i Figur 3 og omfatter eiendommene gnr. 93/1, 93/6, 92/2,
92/8, 92/34, 92/10, 93/69, 95/2, 93/11, 93/62, 93/63 i tillegg til fylkesveg 2326 Movegen og
kommunal veg Løvlia.
Området som skal reguleres til ny boligbebyggelse omfatter eiendom 93/6.
Eiendom 93/69 omfatter veger og turveg innenfor eksisterende Lauvlia. Området er tatt med i
planområdet for å få rettet opp manglende samsvar mellom eiendoms- og formålsgrenser i
gjeldende plan ved vendehammere og turveg.
Boligeiendommene 93/11, 93/62, 93/63 er medtatt i planen fordi det er manglende samsvar
mellom tilgrensende plangrense og eiendomsgrensene i matrikkelen. For å kunne legge ny
plan inntil gjeldende plan blir derfor eiendommene berørt. I tillegg er det manglende samsvar
mellom regulerte tomtegrenser i gjeldene plan og eiendomsgrensene i matrikkelen.
Kommunen ba derfor om at disse 3 eiendommene ble regulert i plankartet og at
bestemmelsene fra gjeldende plan Lauvlia fortsatt skal gjelde.
Eiendom 95/2 er med i planområdet for å kunne legge til rette for en sammenhengende turveg
for det nye boligområdet.
Eiendommene 93/1, 92/2, 92/8, 92/34 og 92/10 ligger inntil kommunal veg Løvlia og er derfor
omfattet av planområdet.
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Eiendommene 93/41, 93/40 ble varslet i oppstartsvarselet. Plangrensen er lagt til
eiendomsgrensen til disse eiendommene, og de er dermed ikke lengre innenfor planområdet.

Figur 3 Flyfoto (2021) som viser planområdet avgrensning med rød stiplet linje

2.3

DAGENS SITUASJON

2.3.1 Eksisterende bebyggelse og bruk
Området er et sørvestvendt avskoget og ubebygd skogsområde. En traktorveg/tømmerveg
strekker seg gjennom området og stier krysser. Området er omkranset av landbruksareal i nord
og sør, eksisterende boligbebyggelse vest og skogsområder mot øst. Det går skiløype gjennom
området på vinterstid.
Mot vest ligger nåværende Lauvlia boligområde bestående av ca. 44 boligtomter. Dette
området er utsolgt og forslagsstiller/grunneier ønsker å realisere tilgrensende boligområde.
40 % av de 39 tomtene i fase 1 ble solgt til personer som ikke bodde i Gran kommune.
Området er derfor et attraktivt boligområde for tilflyttere til kommunen og har de kvaliteter
som disse søker. Gran kommune har en målsetning om å øke folketallet i kommunen, og
Lauvlia har bidratt til økt innbyggertallet i Gran kommune med anslagsvis 48 personer når det
legges til grunn 3 personer pr husstand. I tillegg har utbyggingen av Lauvlia i flere år bidratt til
aktivitet til lokalt næringsliv. Det er allerede flere som står på liste for kjøp av tomt i Lauvlia øst
og dette området vurderes også som attraktivt for tilflyttere til kommunen.
2.3.2 Landskap, natur og grønnstruktur
Området befinner seg i jordbruksregionen Østlandet og Trøndelags lavlandsbygder og
underregionen innsjø- og silurbygdene på Østlandet. Området er innenfor landskapstype
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Grunne daler i ås- og fjellandskap under skoggrensen med tett bebyggelse. Relieff i innlandsåsog fjellandskapet er angitt som dalformet. Landskapstypen omfatter dal- eller skålformede
deler av ås- og fjellandskapet, som ikke er store eller nedskårne nok til å inkluderes i
hovedtypen dallandskap. Områdene ligger under skoggrensen, og de delene av landskapet
som ikke er dominert av vann, vassdrag og våtmarker og evt. jordbruk og bebygde områder, er
normalt dekket med skog. Landskapet er tydelig preget av intensiv arealbruk med et større
tettsted, småby eller fritidsbebyggelse med høy bygningstetthet (Artsdatabanken, 2021).
I plan for naturmangfold i Gran kommune (Gran kommune 2020) deles kommunen grovt sett
inn i fire soner med hensyn på naturmangfold: (1) det rike kulturlandskapet øst for
Randsfjorden, (2) Randsfjorden, (3) de fattige, barskogdominerte områdene på Veståsen og (4)
de til dels rike, barksogsdominerte områdene nord og øst i kommunen. Generelt legger
kommunens varierte topografi og berggrunnsforhold til rette for et rikt og variert
naturmangfold.
Arealbruksintensiteten er angitt som Bebygde områder. Landskapet har et tydelig preg av
menneskelig påvirkning med spredt bebyggelse, gårdsbruk, næringsområder, større
samferdselsanlegg, konsentrasjoner av bebyggelse eller teknisk infrastruktur i form av grender,
bygder, små tettsteder, bolig og hyttefelt. Landskapsgradienten indikerer grad av menneskelig
påvirkning og arealbruksintensitet i landskapet over tid, uttrykt gjennom mengde og tetthet av
bygninger, infrastruktur og andre utbygde områder. Gradienten omfatter variasjon fra
naturområder med liten menneskelig påvirkning/ekstensiv arealbruk, via områder med spredt
bosetting og spredt infrastruktur til utbygde og urbaniserte områder som tettsteder og byer
(Artsdatabanken, 2021)
Det ble gjennomført NiN- kartlegging etter Miljødirektoratets instruks i Gran kommune i 2019,
og i forbindelse med dette arbeidet ble det registrert to naturtypelokaliteter, naturbeitemark
og rik gransumpskog, som helt og delvis overlapper planområdet.
Område- ID 1 Lauvlia (NINFP1910033070)
Lokalitet av naturtypen naturbeitemark som, i henhold til faktaarket for lokaliteten i
naturbase, er karakterisert å ha svært redusert tilstand på grunn av sen gjenvekstfase.
Lokalitetskvaliteten er vurdert til svært lav. Naturbeitemark er kategorisert som sårbar (VU) i
Norsk rødliste for arter 2018. I beskrivelsen av NiN-naturtyper som skal kartlegges etter
Miljødirektoratets instruks, er naturtypen naturbeitemark gitt følgende beskrivelse:
«Naturbeitemark er en semi-naturlig eng med langvarig ekstensiv hevd gjennom beiting, uten
fysiske spor etter pløying eller tilsåing med fôr-og matvekster og ingen/svake spor etter
gjødsling. Enga har beitemarkspreget (SP-0) hvor artene beites selektivt, noe som fører til
heterogenitet i artssammen-setning og struktur, samt ofte en større dekning av graminider enn
urter. Heterogenitet forsterkes gjennom avføring og tråkk fra beitedyrene. Naturbeitemark kan
ha et stort artsmangfold, særlig av karplanter, sopp og insekter. Artsdiversiteten varierer med
kalkinnhold, vannmetning og regionalitet».
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Figur 4 Naturbeitemark i planområdet. Fototidspunkt 2019. Foto: Naturbase, 2019

Område- ID 2 Øvre Lauvlia (NINFP1910033065)
Lokalitet av naturtypen rik gransumpskog som, i henhold til faktaarket for lokaliteten i
naturbase, er karakterisert å ha moderat tilstand på grunn av noe grøftingsinngrep.
Lokalitetskvaliteten er vurdert til moderat. Rik gransumpskog er kategorisert som truet (EN) i
Norsk rødliste for naturtyper 2018. I beskrivelsen av NiN- naturtyper som skal kartlegges etter
Miljødirektoratets instruks, er naturtypen rik gransumpskog gitt følgende beskrivelse: «Rik
gransumpskog er karakterisert av ofte høyproduktiv granskog, gjerne med hyppige vindfall
pga. svært grunt rotsystem. Innslag av kravfulle arter som sumphaukeskjegg, mjødurt og
enghumleblom er karakteriserende, med arter som bekkeblom og bekkekarse langs bekker og
kildehorisonter. Torvdannelse er manglende/ubetydelig. De rikeste gransumpskogene (KA
basistrinn g; usikkert om KA-h,i er realisert) er antageligvis normalt sterkt kildepåvirket.
Forekomster i forsenkninger med stagnerende grunnvann har en så stor og sur strøproduksjon
at disse antagelig ikke blir rikere enn KA-e,f. Svært rike kilde/sumpgranskoger ser vi særlig
typisk i Østerdalen, med morenedekke over kalkrik berggrunn, der mye kalkrikt sigevann
presses fram langs bekker og fuktdrag». Det er registrert habitatspesifikke arter (typiske arter
for naturtypen) innenfor naturtypelokaliteten Øvre Lauvlia. Det foreligger ingen registreringer
av forvaltningsprioriterte arter innenfor planavgrensningen. Det er registrert fremmede arter
med svært høy og høy risikovurdering i nærhet av planområdet, og det er derfor stor
sannsynlighet for at det finnes fremmede arter i planområdet, særlig langs vei
(Artsdatabanken, 2022).
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Figur 5 Rik sumpskog i planområdet. Fototidspunkt 2019. Foto: Naturbase

I Skogportalen er planområdet registrert som produktiv barskog med høy skogbonitet og ikke
dyrkbar jord (NIBIO, 2021).

Figur 6 Utsnitt fra skogportalen og planområdet er markert (NIBIO, 2021)

Det meste av planområdet er dekket av barskog på høy bonitet. Det er forholdvis nylig
gjennomført omfattende hogst i planområdet, og størstedelen av de gjenværende
skogbestandene er ungskog med en alder på 10-30 år. I et begrenset område i nordøst består
planområdet av noe eldre skog (ca. 50 år). Den dominerende bergarten i området er
glimmerskifer. Glimmerskifer er en lett forvitrende bergart som kan være rik på mineraler som
pryroksen, biotitt og amfibol, som inneholder viktige mineralnæringsstoffer
(plantenæringsstoffer) som kalium (K), kalsium (Ca) og magnesium (Mg).
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2.3.3 Kulturminner
Det er ikke registrert fredete kulturminner innenfor planområdet. I vest innenfor boligområdet
Lauvlia ligger det flere automatisk fredete kulturminner som røysfelt med rydningsrøyser. Gran
kommune opplyser at disse ble frigitt gjennom vedtaket av reguleringsplanen for Lauvlia
(PlanID E-207).
2.3.4 Rekreasjon
Det er flere muligheter og ulike tilbud for idrett- og friluftsliv i nærheten. Fra planområdet er
det ca. 1 km til idrettsplass med flott fotballbane, treningshall og pumptrack sykkelbane. Ved
Moen skole er det et flott uteområde med baner for ulike ballaktiviteter (håndball, basket,
slåball, fotball, sandvolleyball), lekeplass med mange lekeapparater og hinderløype. Der er
flere jorder som skolen disponerer til akebakke om vinteren og hvor det også er oppkjørte
skiløyper. Videre er det ca. 4,5 km til Rosendalsbanen/Brandbu Stadion for fotball, friidrett og
skøyter. Området ligger i umiddelbar nærhet til turstier, skiløyper og sykkelstier til Øståsen og
Lygna. Til Lygna skisenter er det ca. 9,5 km med flotte lysløyper og 220 km preparert løypenett
i toppklasse. Til Røykenvik og Randsfjorden med båthavn, restauranter og flotte badeplasser er
det ca. 8 km.
Det er opplyst om at det går en skiløype gjennom området i retning øst-vest og at denne skal
videreføres gjennom planområdet. Området har et godt stinettverk og det er en gapahuk med
bålplass i umiddelbar nærhet til planområdet.
2.3.5 Trafikkforhold
Det er kommunal veg (KV) Løvlia frem til planområdet fra kryss med fylkesveg (FV) Movegen.
Standarden på kommunal veg var av en slik karakter at kommune krevde en opprustning av
vegen for å tillate økt trafikk på denne i forbindelse med oppstarten av planarbeidet. Dette ble
håndtert som et vedlikeholdsprosjekt og ble gjennomført i barmarkssesongen 2021.
Asfaltering av vegen planlegges utført etter at den største perioden med anleggstrafikk i
Lauvlia øst er over.
FV Movegen har fartsgrense 50 km/t. KV Løvlia har fartsgrense 60 km/t, og kommunen vil
senke fartsgrensen til 50 km/t. Privat veg Lauvlibakken har vedtatt fartsgrense 50 km/t, men
skiltet hastighet er 30 km/t. Dette vil bli lagt til grunn i det videre arbeidet.
Fylkevegen Movegen har angitt en trafikkmengde på ca. 260 kjøretøy i årsdøgnstrafikk (ÅDT).
Det foreligger ikke nyere trafikktall for kommunal veg Løvlia, men kommunen oppgir i
oppstartmøtet at ÅDT var 80 i 2006 før utbyggingen av Lauvlia. Det meste av trafikken til/fra
Lauvlia er ledet via Lauvlibakken og ikke Løvlia.
Skoleveg fra planområdet er via turveg langs Lauvlibakken eller turveg ned langs Lauvlia til
krysningspunktet av fylkesveg Movegen2326 og videre gang- og sykkelveg langs
Rongstadvegen til Moen skole. Det er etablert gangveger på begge av sider av fylkesvegen som
leder myke trafikanter mot ett felles krysningspunkt. Der er det også kollektivstopp for buss.
Vegen er belyst med ett lyspunkt i tilknytning til krysningen.

Forslagsstiller: Brynsås Eiendom AS
Plankonsulent: Norconsult AS

E-post:
firmapost@norconsult.com

Tlf. +47 67 57 10 00

Reguleringsplan for Lauvlia øst – Plan-ID 3446-E286 – Planbeskrivelse

11

Figur 7 viser kryssområdet ved Movegen med turvegen fra Lauvlia fra venstre og gsv til Moen skole til høyre i bildet
(Street view - Google maps)

Kollektivholdeplassen Holter betjenes av skolebuss og servicebuss, rute 455, 458 og 460 pdd.,
og kollektivholdeplass Løvlia betjener rute 455 og 458 pdd. Det er ca. 4 km til Jaren Stasjon
(tog).

Lauvlia øst

Figur 8 Oversikt over bussholdeplassene hentet fra nasjonal reiseplanlegger (Kilde: Entur.no)

2.3.6 Barns interesser
Det er ikke kjent at området er et bruksområde for barn og unge annet enn stier som krysser
gjennom. Utenfor planområdet på eiendom 95/2 er det et bruksområde med utsiktspunkt,
gapahuk og bålplass.
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Lauvlia øst vil være en forlengelse av skolevegen mellom Lauvlia og Moen skole. Det er ikke
registrert trafikkulykker på eksisterende skoleveg.
2.3.7 Sosial infrastruktur
Planområdet ligger innenfor Moen skolekrets i nær tilknytning til barnehage (< 1,5 km) og
Moen barneskole (< 1 km). Til Brandbu ungdomsskole er det ca. 4,5 km og til Hadeland
videregående skole ca. 7,8 km. Skole- og barnehagedekningen for området er derfor god.

Moen
barnehage

Moen
skole

Lauvlia øst

Trulserudenga
barnehage
Figur 9 Oversikt over barnehager og skole i nærheten til Lauvlia øst

2.3.8 Teknisk infrastruktur
Det foreligger offentlig vann og avløp i eksisterende felt Lauvlia nedstrøms planområdet. Det
skal være kapasitet i eksisterende nett. Det legges opp til å knytte Lauvlia øst til kommunalt
vann- og avløp.
I boligområdet Lauvlia ligger strømmen som jordkabel.
2.3.9 Grunnforhold
Grunnforholdene er ifølge kvartærgeologisk kart morenemasser av varierende mektighet.
Morene er materiale plukket opp, transportert og avsatt av isbreer, vanligvis hardt
sammenpakket, dårlig sortert og kan inneholde alt fra leir til stein og blokk. (NGU, 2021). Det
ble under befaring registrert stein som kan være fjell i dagen, dvs. mindre lag med løsmasse
over berggrunnen. Ifølge berggrunnsgeologisk kart består grunnen av glimmerskifer, kvartsmuskovittskifer, metasandstein og biotittgneis. Stedvis lag med hornblendegneis, amfibolitt og
antatt metadacitt (NGU, 2021). Dette ble observert i fjellskjæring i Lauvlia, se Figur 10.
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Området er angitt med lav til
moderat aktsomhet for radon
(Norges geologiske undersøkelse,
2021)

Figur 10 Fjellskjæring i Lauvlia viser skiferbergart og bånd av gneis
(Foto: Norconsult)

Grunnvannsbrønn
Det er registrert en grunnvannsbrønn i den nasjonale grunnvannsdatabasen Granada ( (NGU,
2022) innenfor planområdet på gnr 93 bnr 6. Det er en fjellbrønn nr. 10565 for vannforsyning
til hytte/fritidsbolig. Ifølge grunneier og nærmeste nabo er dette en ukjent brønn og det kan
være at brønnen er feilregistrert.
Gran kommune samlet inn oversikt over brønner for en del år tilbake. Det var frivillig å sende
inn registreringsskjema. Disse ble lagt inn i kommunens kartsystem og det er registret 3
brønner for eiendommene 92/13, 92/37 og 92/10, utenfor planområdet.
2.3.10 Forurensning
Det er verken kjent støy-, luft- eller grunnforurensning i området.
2.3.11 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon)
Med utgangspunkt i forslag til detaljregulering for Lauvlia øst er det gjennomført en risiko- og
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) som følger planforslaget som eget vedlegg. Denne skal
etterkomme plan- og bygningslovens krav om ROS-analyser ved all planlegging (jf. § 4-3). ROSanalysen starter med en innledende farekartlegging. Nedenfor følger en oversikt over
relevante farer for planområdet. Oversikten tar utgangspunkt i DSBs veiledning
Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging (1.4.8), men tar også for seg forhold som
etter faglig skjønn vurderes som relevante for dette analyseobjektet. Dette er vurdert videre
med en sårbarhetsvurdering og risikoanalyse.
Tabell 1 Oversikt over relevante farer

Fare
Vurdering
NATURBASERTE FARER: naturlige, stedlige farer som gjør arealet sårbart og utsatt for uønskede
hendelser
Skredfare (snø, is, stein,
Det er ingen av NVEs aktsomhetskart for skred som viser at planområdet
leire, jord)
er utsatt for dette (NVE Atlas). NVEs bratthetskart viser også at det ikke
er terreng med 27 eller mer i eller i nærheten av planområdet. Temaet
vurderes ikke videre her.
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Ustabil grunn
(grunnforhold)

Flom i vassdrag
(herunder isgang)
Havnivåstigning,
stormflo og
bølgepåvirkning
Vind/ekstremnedbør
(overvann)

Skog- / lyngbrann
Radon
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Vurdering
Planområdet ligger over marin grense, og det er ifølge kvartærgeologisk
kart morenemasser av varierende mektighet (NGU). Marin grense angir
det høyeste nivået der marin leire (med potensial for kvikkleire) kan
forekomme. Det er heller ikke registrerte kvikkleireområder i eller i
relevant nærhet til planområdet. Gjennom videre prosjektering
forutsettes sikker fundamentering, og om nødvendig geotekniske
undersøkelser. Temaet vurderes ikke videre her.
Det er ingen større vassdrag i området, og aktsomhetskart flom (NVE
Atlas) viser at planområdet ikke er utsatt for dette. Temaet vurderes ikke
videre her. Det vises for øvrig til temaet ekstremnedbør/overvann.
Planområdet ligger ikke sjønært. Temaet vurderes ikke videre.

Planområdet er ikke spesielt utsatt for vind som kan forårsake fare for
liv og materielle verdier. Forventninger om fremtidens klima viser at det
trolig blir mer nedbør i Norge, og da særlig i form av periodevis
ekstremnedbør. Dette krever lokale og gode løsninger for håndtering av
overvann.
Temaet vurderes med hensyn på ekstremnedbør/overvann.
Det er områder med skog og vegetasjon sørøst for planområdet. Temaet
vurderes.
Planområdet ligger i et område hvor det er moderat til lav aktsomhet for
radon (aktsomhetskart fra NGU/Statens strålevern).

Det forutsettes uansett at tiltak som gir sikkerhet mot inntrengning av
radon utføres i henhold til TEK 17 (§ 13-5) ved oppføring av nye
bygninger for personopphold. Radonkonsentrasjon i inneluft skal ikke
overstige 200 Bq/m3. Temaet vurderes ikke videre her.
VIRKSOMHETSBASERT FARE
Brann/eksplosjon ved
Gran Tre AS og Mohagen gjenvinningsstasjon ligger hhv. vest og sørvest
industrianlegg
for planområdet, men avstanden til disse er i overkant av 1 km. Gitt
denne avstanden vurderes planområdet å være i forsvarlig avstand til
virksomhetene gitt en brann, selv om det ved ugunstig vindretning kan
tenkes at personer som oppholder seg i planområdet vil måtte
evakueres.
Dette tiltaket legger ikke til rette for etablering av slik virksomhet.
Temaet vurderes ikke videre her.
Kjemikalieutslipp og
Mohagen gjenvinningsstasjon har potensial for slike utslipp, men gitt
annen akutt
avstanden til planområdet (i overkant av 1 km) vurderes dette som ikke
forurensning
relevant. Dette tiltaket legger heller ikke til rette for etablering av slik
virksomhet. Temaet vurderes ikke videre her.
Transport av farlig gods
Det transporteres ifølge DSBs kartinnsynsløsning farlig gods på riksvei 4,
ca. 400 meter vest for planområdet. Temaet vurderes.
Elektromagnetiske felt
Det er ingen kjente registrerte kilder (høyspent) til slike felt i eller i
relevant nærhet til planområdet. Temaet vurderes ikke videre.
Dambrudd
Planområdet er ikke utsatt for dette, temaet vurderes ikke.
INFRASTRUKTUR
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Trafikkforhold

Eksisterende
kraftforsyning

Drikkevannskilder

Fremkommelighet for
utrykningskjøretøy
Slokkevann for
brannvesenet
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Vurdering
Det er i forbindelse med plansaken utredet VA og overvann. Det vises
for øvrig til temaet overvann/ekstremnedbør. Eksisterende VA-ledninger
må ivaretas i anleggsfasen. Temaet vurderes ikke videre her.
Adkomsten inn til området vil være fra den kommunale veien Løvlia.
Veien er for smal til å tåle økt trafikk og må breddeutvides for å
håndtere trafikken inn til boligområdet. Løvlia er derfor medtatt i
planarbeidet fra kryssområdet med fylkesvei 2326 Movegen. Myke
trafikanter har separat fortau/gang- og sykkelvei ned langs eksisterende
boligområde ned til fylkesveien 2326 Movegen hvor det er
fotgjengerfelt og kollektivholdeplass. Temaet vurderes ikke videre.
Kraftforsyningens kapasitet i området skal tilpasses det planlagte
tiltaket. Det går ingen høyspentlinjer gjennom planområdet eller i
relevant nærhet til dette. Eksisterende jordkabler må kartlegges og
hensyntas under anleggsarbeidet. Temaet vurderes ikke videre her.
Det er ingen av i inntakspunkter for vannforsyning (Mattilsynets
inntakspunkter) i relevant nærhet til planområdet. Det er registrerte
grunnvannsbrønner for vannforsyning/energi i området.
(grunnvannsdatabasen GRANADA), se figuren nedenfor. I tillegg har
kommunen opplyst at det finnes grunnvannsbrønner på eiendommene
92/13, 92/10 og 92/37. Det vurderes at det planlagte tiltaket ikke vil ha
noen negativ innvirkning på brønnene, men det må for sikkerhets skyld
være oppmerksomhet på dette i detaljprosjekteringen.

Temaet vurderes ikke videre.
Byggteknisk forskrift (TEK17) § 11-17 setter krav til fremkommelighet for
utrykningskjøretøy og forutsettes lagt til grunn ved videre prosjektering.
Temaet vurderes ikke videre.
Byggteknisk forskrift (TEK17) § 11-17 setter krav til slokkevann. Dette
forutsettes lagt til grunn i forbindelse med prosjektering av VA-anlegg
for tiltaket. Temaet vurderes ikke videre.

SÅRBARE OBJEKTER
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Fare
Sårbare bygg*

Vurdering
Det er ingen slike bygg i relevant nærhet til planområdet som vurderes å
bli påvirket at dette tiltaket. Temaet vurderes ikke videre her.
TILSIKTEDE HANDLINGER: Forhold ved analyseobjektet som gjør det sårbart for tilsiktede
handlinger
Tilsiktede handlinger
Det er ingen forhold ved planområdet, og det som planlegges etablert
der per i dag, som vurderes som utsatt for tilsiktede handlinger, basert
på gjeldende risiko- og trusselbilde. Temaet vurderes ikke videre.
*"Sårbare bygg" samsvarer med datasettet i kartinnsynsløsningen til DSB og omfatter
barnehager, lekeplasser, skoler, sykehus, sykehjem, bo- og behandlingssenter,
rehabiliteringsinstitusjoner, andre sykehjem/aldershjem og fengsler.
Følgende uønskede hendelser fremsto i fareidentifikasjonen som relevante, og det er gjort en
sårbarhetsvurdering av disse:
•
Ekstremnedbør/overvann
•
Skogbrann
•
Transport av farlig gods
Konklusjon og oppsummering av tiltak er beskrevet i pkt. 3.3.11

2.4

PLANSTATUS

2.4.1 Kommuneplanens arealdel
I gjeldende kommuneplan for Gran kommune, vedtatt 20.05.2021, er planområdet i all
hovedsak avsatt til fremtidig boligbebyggelse. Areal omkring er avsatt til LNF (landbruk-, naturog friluftsområde) i tillegg til nåværende boligbebyggelse i det som er reguleringsplan for
Lauvlia.

Figur 11 Planens avgrensning vist med lilla stiplet linje med kommuneplanens arealdel
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Utsnitt av kommuneplanens arealdel er vist i Figur 11 med planområdet markert med lilla
stiplet linje.
Utvalgte bestemmelser i kommuneplanen som gir føringer for området:
• 1.9 Universell utforming. Prinsippet om universell utforming skal legges til grunn ved
all planlegging i Gran kommune.
• 1.11 Utendørs leke-/oppholdsareal, krav til utendørs leke-/oppholdsareal for boliger
• 1.12 Parkering med krav til parkeringsdekning
• 1.16 Renovasjon med krav til renovasjonsordning
• 1.17 Støy etter støyretningslinje T-1442
• 1.19 Krav til risiko- og sårbarhetsanalyse, jf. plan og bygningsloven
• 3.2 Veger. Krav til utforming av veger og gang- og sykkelveger
• 3.3 Annen teknisk infrastruktur. Krav til vann- og avløpsanlegg, strøm og avfall

2.4.2 Reguleringsstatus for planområdet
Planområdet er i all hovedsak uregulert.
Planarbeidet omfatter en endring av tilgrensende reguleringsplan mot vest,
detaljreguleringsplan Lauvlia vedtatt 20.02.2014, planid E-207, se Figur 12.

Figur 12 Plankart over detaljreguleringsplan for Lauvlia

Endringen berører plankartet og ikke bestemmelsene til gjeldende plan. Det er arealformål
innenfor bolig, turveg, veg og annen veggrunn med justeringer av formålsgrensene og
regulerte tomtegrense som blir berørt.
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Formålet med endringen er å lage samsvar mellom gjeldende eiendomsgrenser i matrikkelen
og plankartet. I tillegg må det reguleres større vendehammere. Endringen omfatter konkret at
vendehamrene inn mot turvegen blir utvidet litt sørover i sør og at turvegen «Turveg 1» også
forskyves tilsvarende, Figur 13.

Figur 13 Illustrasjon med gjeldende reguleringsplan som gjennomsiktig bakgrunn under planforslaget for Lauvlia øst

For BF5 er formålet å oppnå det samsvar mellom matrikkelen og regulerte formålsgrenser og
tomtegrenser, se Figur 14.

Figur 14 Illustrasjon med gjeldende reguleringsplan som
gjennomsiktig bakgrunn under planforslaget for Lauvlia øst

Eksempel på endringer som foreslås:
• Regulert plangrense som blir opphevet
• Regulert tomtegrense som blir opphevet
• Ny tomtegrense (som samsvarer med
eiendomsgrensene i matrikkelen)
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Figur 15 viser kommuneplanbasen og reguleringsplanbasen fra kommunens planinnsyn.

Figur 15 Gran kommunes planbase med detaljreguleringsplan Lauvlia og fremtidig boligbebyggelse i delområde
Laulia øst i kommuneplanens arealdel

2.4.3 Vurdering av konsekvensutredningsplikt
Tiltaket er vurdert etter §§ 6-8 og etter kriteriene gitt i Vedlegg I og Vedlegg II i forskrift om
konsekvensutredning. Hensikten med planarbeidet er i samråd med Gran kommune vurdert til
å være i samsvar med overordnet plan og er konsekvensutredet i denne fasen. Tiltaket er
derfor omfattet av unntaksbestemmelsen i § 6 b) og er ikke konsekvensutredningspliktig.
Planområdet er utvidet inn i område avsatt til LNF-område. Bakgrunnen for dette er en
justering for å få godkjente vendehammere i gjeldene plan Lauvlia, regulering av en
sammenhengende korteste turveg fra boligområdet mot eksisterende bebyggelse i sørvest og
snulomme for tømmerbil. Snulomme for tømmerbil i LNF-området er et krav fra
landbruksavdelingen i kommunen. Ved å regulere inn denne er det ikke behov for
vendehammer og man får utnyttet arealet på en bedre måte. Tiltakene forventes ikke å ha
vesentlige virkninger på miljø eller samfunn etter forskriftens § 10 og at det derfor ikke er
behov for konsekvensutredning.
2.4.4 Pågående planarbeid i nærområdet/influensområdet
Det er ikke kjent at det pågår planarbeid i nærheten som har relevans for dette planarbeidet.
2.4.5 Andre styrende planer og dokumenter
Nasjonale føringer
Kommunens planlegging må forholde seg til de lover, forskrifter, bestemmelser og retningslinjer som gjelder for kommunal planlegging og virksomhet. Disse forutsettes ivaretatt under
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planprosessen uten at det foretas en uttømmende opplisting her. Av de mest sentrale kan
følgende nevnes:
Lover og regelverk
• Plan- og bygningsloven (pbl) (LOV-2008-06-27 nr. 71)
• Naturmangfoldloven (nml) (LOV-2009-06-19 nr. 100)
Statlige planretningslinjer/rammer/føringer
• Statlige plantretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transport-planlegging.
(Kgl.res av 26.09.2014)
• Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2021 og M-128/2017)
• Veileder – Samfunnssikkerhet i kommunens planlegging (ROS, 2017)
• Veileder – Naturmangfoldloven kapittel II (2016)
• NVE: Flaum- og skredfare i arealplaner. (Retningslinjer nr. 2/11)
• Barn og unges interesser i planlegging T-2/08
Regionale føringer
• Regional plan for Hadeland 2015-2021
• Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 2018-2021, ROS analyse for
Oppland fylke
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BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET
PLANKARTET

Figur 16 Plankart

Plankartet utgjør deler av eiendom 93/6 og 92/5 med deler av kommunal veg Løvlia og
kryssområdet med fylkesveg Movegen. Plankartet regulerer fremtidig arealformål for
boligbebyggelse i form av småhus med lekeplass og adkomstveger. Det er regulert fortau og
turveger som binder sammen grønnstruktur, lekeareal og tilliggende gang- og sykkelveg
utenfor planområdet. Plankartet angir også fremtidig eiendomsgrenser for boligområdet.
Boligområdet vil ha felles adkomstveg via kommunal veg Løvlia og Lauvlibakken.
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Under vises utarbeidet illustrasjonsplanen som ligger til grunn for plankartet.

Figur 17 Utsnitt av illustrasjonsplanen for boligområde. (Tegning L01)
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AREALREGNSKAP

Tabell 2 Oversikt over arealregnskapet for planområdet

Formål
PBL § 12-5, 1.ledd nr. 1 – Bebyggelse og anlegg
1110 - Boligbebyggelse
B
1111 - Boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse
BFS
1550 – Renovasjonsanlegg
BRE
1610 - Lekeplass
BLK
PBL § 12-5, 1.ledd nr. 2 – Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
2011 - Kjøreveg
SKV
2012 - Fortau
SF
2019 - Annen veggrunn - grøntareal
SVG
PBL § 12-5, 1.ledd nr. 3 – Grønnstruktur
3020 - Naturområde
GN
3031 - Turveg
GT
3110 – GIF (Infiltrasjon/fordrøyning/avledning)
GIF
PBL § 12-5, 1.ledd nr. 5 – Landbruks-, natur- og friluftsformål
LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift L
og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens
ressursgrunnlag
Sum alle kategorier

3.3

Areal i daa
65,4
7,4
53,7
0,1
4,2
19,0
10,6
0,7
7,7
7,3
0,3
5,4
1,6
6,0
6,0

97,6

BESKRIVELSE

Planområdet er på ca. 98 daa. Av dette er ca. 7,5 daa tilknyttet kommunal veg Løvlia og
kryssområdet med fylkeskommunal veg Movegen. Videre er ca. 8,7 daa areal som berører
gjeldende plan Løvlia. Nytt byggeområde utgjør ca. 77 daa.

Figur 18 Utsnitt av 3D-modell for planområdet. Utsnittet er tatt mot øst

Overordnet arealdisponering er boligbebyggelse, og det skal legges til rette for boligtomter
med tilhørende infrastruktur. Basert på erfaringen fra tilgrensende område, etterspørselen i
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markedet og dialog med megler er det et behov for eneboliger i Gran kommune. Det er ifølge
forslagsstiller bygget ut mange leiligheter i tilknytning til tettstedene i Gran. For dette området
som ligger landlig til i nærheten av en skole er området spesielt attraktivt for barnefamilier og
folk i etableringsfasen. Det er derfor lagt opp til flest eneboliger. Det er også avsatt et område
som kan bygges ut mer fleksibelt etter nærmere vurderinger om salgbarhet i markedet.
Områdene for konsentrert boligbebyggelse i eksisterende boligområde viser seg å være
vanskelig å omsette og det er derfor ønskelig med en viss fleksibilitet i boligformålet.
Planforslaget legger derfor til rette både for frittliggende eneboliger og konsentrert
småhusbebyggelse i form av tomannsboliger, eneboliger i kjede og firemannsboliger.
Planforslaget viser tomteinndeling for eneboliger med forslag til nye eiendomsgrenser og
byggegrenser. Området for konsentrert bebyggelse er avsatt som et felles område.
Felles uteoppholdsareal er dekket gjennom arealformålet Lekeplass som er samlet til et
område på ca. 4,2 daa sentralt plassert i området med turveger som adkomstmuligheter fra
alle deler av planområdet. Det er lagt inn turveg som binder området sammen med
eksisterende turveg i boligområdet Lauvlia som også knytter seg mot en mye brukt bålplass
med gapahuk. Det er knyttet turveger ut i alle retninger av det nye boligområdet og disse er
forsøkt lagt opp mot eksisterende stier i området.
Det er avsatt to areal for felles renovasjon anlegg hvor det skal benyttes nedgravde
avfallsbrønner langs østgående adkomstveg i feltet.

Figur 19 Utsnitt av 3D-modell for planområdet sett ovenfra

Ny adkomstveg gjennom boligområdet med fortau er prosjektert med utgangspunkt i
vegnormalene med vegbredde 5,5 m inkl. skulder og fortaubredde 3 m. Fortau og turveger vil
til sammen utgjøre et gangnettverk for myke trafikanter internt på området og er knyttet til
turveger og gangveger utenfor planområdet. Gjennomgående veg med snulomme i LNFområdet er dimensjonert med fremkommelighet for tømmerbil. Langs vegene er grøfteareal
for håndtering av overvannet avsatt som annen veggrunn grøntareal. Dette arealet vil også
fungere som snødeponi. Det har vært lagt vekt på å få til en god vegløsning uten bruk av
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blindveger da dette vil gi en større fleksibilitet i området og sikkerhet mht. adkomstforhold,
men også en bedre VA-løsning da dette legges som en rundsløyfe.
I vest som en buffer mot eksisterende bebyggelse er det avsatt et område til infiltrasjon og
fordrøyning av overvann.
I nordøst i ytterkant av planområdet er området med gransumpskog avsatt til naturområde
Avkjørsler er vist med avkjørselspiler i plankartet og det er gitt bestemmelser om at adkomst
kan justeres 5 m i hver retning.
3.3.1 Bebyggelse, struktur og tiltak
Planforslaget legger til rette for regulering av boligtomter med en fordeling på 48 eneboliger
på et område på 7,5 daa som kan bebygges med mellom 7 og 18 boenheter. Det er lagt opp til
å tillate enebolig med sekundærleilighet på tomter over 1 daa. Grad av utnytting er på hhv.
40 % og 30 % bebygd areal (BYA). Med dette legges det til grunn samme grad av utnytting som
i tilliggende boligområde Lauvlia, noe som passer godt inn i kulturlandskapet preget av
landbruk og spredt boligbebyggelse.

Figur 20 Illustrasjon med plankartet drapert over flyfoto

Det er lagt opp til å følge kommuneplanens bestemmelse til uteopphold pr. boenhet med min.
50 m2 privat uteopphold for boenheter i eneboliger, 25 m2 for sekundærleilighet, 40 m2 for
tomannsboliger, 30 m2 for kjedede eneboliger og 15 m2 til flermannsboliger. Videre er det satt
av hhv 50 m2 og 40 m2 fra boenhetene til felles lekeplass.
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Illustrasjonsplanen viser bygninger med fotavtrykk på 150 m2 og 300 m2 på området. Dette for
å gi en visualisering og illustrasjon av bygningsvolum, men dette er ikke bindende. Det er lagt
opp til at byggenes lengderetning i størst mulig grad skal følge kotene. Byggenes takform kan
være pulttak, saltak eller flate tak, med unntak av bebyggelsen som ligger i overkant av
eksisterende husmannsplass. Her er det tenkt av byggene i noe grad bør tilpasse seg
eksisterende slik at flate tak ikke tillates i dette området, felt BFS13-14. Det er åpnet opp for at
takterrasser kan tillates, men at disse skal innlemmes som en del av bygningskroppen.
Byggegrenser er angitt på plankartet.
Parkering skal løses på egen grunn. Ved bygging av sekundærleilighet skal det synliggjøres i
situasjonsplanen en ifm. byggesaken hvordan adkomstforhold og parkering er løst for denne
boenheten.
Veglinjene er forsøkt lagt så nært opp til terreng som mulig samtidig som stigningsforholdene i
vegnormalene ligger til grunn. Det legges til rette for byggeklare tomter for selvbyggere med
fleksibilitet i valg av hustype og detaljert utforming på tomta. Det er derfor angitt flere
muligheter for avkjørsel slik at utforming i detaljeringsfasen kan tilpasses eiendommene best
mulig. Det er i bestemmelsene angitt at kun en av avkjørslene skal benyttes med unntak av
avkjørsler til området for fleksibel bebyggelse. Der er antallet avkjørsler regulert til 7 stykker.
Skiløypa tenkes ført gjennom området langs kanten av fortau fra vest og videre inn i turvegene
mot øst via lekeplassen.
Terrenginngrep
Prinsippet for utformingen av området er at boligbebyggelsen skal tilpasse seg terrenget.
Videre er vegføring forsøkt tilpasset eksisterende terreng samtidig som kravene til geometrisk
utforming blir oppfylt.

Figur 21 Vegene følger terrenget og husene ligger drapert rundt

Området stiger fra vest mot øst, noe som ses på terrengsnitt A-A under. Der terrenget er
brattere enn 1,5 m i bygget lengderetning er det i bestemmelsene stilt krav om at bebyggelsen
skal ha sokkel eller på annen måte trappes ned og tilpasses terrenget. Alternativt kan
bygningskroppen gjøres smalere og/eller deles opp i mindre enheter. Hovedretningen for
kotene er all hovedsak nord-sør, så det ligger godt til rette for vestvendte boliger som følger
koteretningen.
I en del av området ligger det deponerte masser fra tidligere utbygging. Det er forutsatt at
disse massene skal fjernes før utbyggingen av boliger kan starte og det er stilt
rekkefølgebestemmelse til dette.
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Figur 22 Illustrasjon retning for terrengsnittene

Figur 23 Terrengsnitt A-A

Figur 24 Terrengsnitt B-B

Sol-/skyggeforhold
Eksisterende bebyggelse vil ikke få endringer i solforhold som følge av utbyggingen i
planområdet. Dette fremgår av illustrasjonene under som viser solforholdene ved vårjevndøgn
(20. mars) kl. 15 og sommersolverv (21. juni) kl. 18. Dette er de to tidspunktene som vanligvis
legges til grunn ved vurdering av solforhold i plansaker. Størrelsen på tomtene og tettheten i
planområdet gjør at alle boligene vil få gode solforhold.
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Vårjevndøgn:

Figur 25 Solforhold ved vårjevndøgn kl. 09

Figur 26 Solforhold ved vårjevndøgn kl. 09
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Figur 27 Solforhold ved vårjevndøgn kl.15

Sommersolverv:

Figur 28 Solforhold ved sommersolverv kl. 09
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Figur 29 Solforhold for eksisterende bebyggelse ved sommersolverv kl:09

Figur 30 Solforhold for eksisterende bebyggelse i nord ved sommersolverv kl. 18
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Fjernvirkninger
Bebyggelsen er tilpasset eksisterende bebyggelse i området rundt og vil passe godt inn i
kulturlandskapet preget av landbrukseiendommer, skog og boligfelt.

Figur 31 Fjernvirkninger sett fra Løvlibakken i retning nordøst

Figur 32 Fjernvirkninger sett fra KV Løvlia i retning sørøst

Figur 33 Fjernvirkninger sett fra snuplass øst i planområdet i retning sørvest

3.3.2 Universell utforming
Adkomstveger er forsøkt lagt så skånsomt i terrenget som mulig og samtidig imøtekomme
kravet til stigning for å legge til rette for universell utforming. Vegnormalene N100 Veg- og
gateutforming og V129 Universell utforming av veger og gater er lagt til grunn. I
dimensjoneringsgrunnlaget for veger og gater er det angitt at det utenfor sentrum kan tillates
stigning på 1:12 (8%) eller unntaksvis 1:10 (10%). I naturområder og andre områder utenfor
tettsteder bør en tilstrebe så liten stigning som mulig. Vegtegningene C10-14 og
lengdeprofilene D01-02 viser plan- og lengdeprofiler med stigningsforholdene på de
prosjekterte vegene.
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Området stiger jevnt mot øst, totalt ca. 34 høydemeter og har en stigning i snitt på ca. 7,2 %.
Internvegene er på korte strekninger betydelig brattere. Fortauet langs internevegen har en
stigning fra ca. 6 % og til i overkant av 8 %. Fortauene skal ha fast dekke og være belyst. I tillegg
er det tenkt at turvegene i området vil fungere som snarveger/smett som knytter området
sammen internt og til omkringliggende områder. Disse vil tilpasses til terrenget og ha grus-/
gressdekke og i mindre grad være universelt utformet.
Felles møteplasser og lekeplasser samt felles uteområder skal planlegges og utføres etter
prinsippene for universell utforming og skal dokumenteres i utomhusplanen.
Lekeplasser skal i prinsippet utformes slik at disse har universell tilgjengelighet, med mindre
terrengutformingen gjør dette vanskelig.
Det skal redegjøres for hvordan universell utforming er ivaretatt i forbindelse med
byggesaksbehandling. For boenheter med alle hovedfunksjoner på bygningenes inngangsplan
reguleres krav til tilgjengelig inngangsplan gjennom TEK17. Ved konsentrert boligutbygging er
det et krav om minst 50 % tilgjengelige boenheter ved at inngang og alle hovedfunksjoner er
på samme plan.
3.3.3 Naturmiljø og biologisk mangfold
Vurderingen av naturmiljøet og biologisk mangfold er foretatt på bakgrunn av eksisterende
kunnskap, og det er ikke gjennomført befaring av planområdet med spesielt henblikk på
naturmangfold. Det ble gjennomført NiN- kartlegging etter Miljødirektoratets instruks i Gran
kommune i 2019 og kunnskapsgrunnlaget for naturmangfold i planområdet og
omkringliggende områder vurderes derfor som godt. I forbindelse med dette arbeidet ble det
registrert to naturtypelokaliteter som helt og delvis overlapper planområdet. Det er
gjennomført flatehogst av en stor andel av det resterende arealet i planområdet, og
feltregistreringer for naturmangfold ble derfor vurdert å gi begrenset merverdi i forhold til det
som allerede er tilgjengelig av kunnskap om området.
Vurdering av konsekvens
Verdi- og konsekvensvurdering for de registrert delområdene for naturmangfold er vist i Tabell
3. Delområdenes verdi er satt i tråd med kriterier gitt i Miljødirektoratets veileder M- 1941.
Det er særlig naturtypenes rødlistestatus jf. Norsk Rødliste for naturtyper 2018 som er
utslagsgivende for verdisettingen.
Tabell 3: KU- verdi for delområder for naturmangfold.
Område-ID
1-Lauvlia

2-Øvre
Lauvlia

Kriterium
Naturtypen naturbeitemark er en sårbar naturtype
(VU) jf. Norsk rødliste for naturtyper 2018.
Lokaliteten Lauvlia er i naturbase beskrevet å ha
svært lav lokalitetskvalitet. Dette er utslagsgivende
for at lokaliteten settes til middels KU- verdi.

KU- verdi jf. MDIR veileder M-1941
Ubetydelig Noe
Middels Stor
Svært stor
|------------|------------|------------|-------------|----------|

▲
Ubetydelig Noe
Middels Stor
Naturtypen rik gransumpskog er en truet
naturtype (EN) jf. Norsk rødliste for arter 2018.
Svært stor
Lokaliteten Øvre Lauvlia er i naturbase beskrevet å
ha moderat lokalitetskvalitet, og den settes til stor |------------|------------|------------|------------|-----KU- verdi jf. kriterier i MDIR veileder M1941.
------|
▲
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Tiltakets påvirkning på de verdisatte delområdene i planområdet er vurdert i henhold til
definerte kriterier for forringelse av verdisatte delområder. Utslagsgivende kriterier for
vurderingene er gjengitt i Tabell 4. Lokaliteten Lauvlia vil falle bort i sin helhet som følge av
tiltaket, mens kun en liten del av lokaliteten Øvre Lauvlia vil bli direkte berørt. Denne delen av
Øvre Lauvlia er avsatt til naturområde, i tillegg til at det er lagt inn en buffersone
(byggegrense) på 4 meter. Dette anses som en stor nok buffer til å hindre at sumpskogen i stor
grad blir negativt påvirket av utbyggingen, men det vil alltid være kanteffekter og effekter av
økt ferdsel og slitasje i umiddelbar nærhet til ny bebyggelse, som igjen vurderes å kunne gi
negative effekter for lokaliteten over tid. En annen negativ påvirkningsfaktor for rik
gransumpskog er drenering. Lokaliteten Øvre Lauvlia ligger i en skråning, og antas å være
kildepåvirket med en kildehorisont øst i lokaliteten. Dette gjør at lokaliteten trolig er mer
robust mot små justeringer i grunnvannstanden, sammenlignet med sumpskog som er
betinget av jevnt høy grunnvannstand nede i søkk. Tiltaket, som ligger sør for lokaliteten, vil i
liten grad endre de eksisterende dype dreneringslinjene i terrenget rundt lokaliteten. For å
unngå å lede grunnvann bort fra lokaliteten bør det ikke etableres store grøfter langs
nordgrensen av planområdet mot lokaliteten. Man bør også unngå å senke grunnvannstanden
i de tilgrensende boligområdene. Hvis dette overholdes vurderes dreneringseffekten på
naturtypelokaliteten å være liten.

Tabell 4: Konsekvensvurdering for verdisatte delområder.

ID

Verdi

Påvirkning

Konsekvens

1-Lauvlia

Middels

Sterkt forringet Forringet Noe forringet
Ubetydelig
Forbedret
|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---------------------|
▲
Sterkt forringet

2 minus –
betydelig
miljøskade

2-Øvre
Lauvlia

Stor

Kriterium: «Berører hele eller størstedelen (over 50 %). Berører mindre enn 50 %
av areal, men den viktigste (mest verdifulle) delen ødelegges. Restareal mister sine
økologiske kvaliteter og/eller funksjoner».
Sterkt forringet Forringet Noe forringet
Ubetydelig
Forbedret
|------------------|------------------|---------------|------------------|-------------------|
▲
Noe forringet

1 minus – noe
miljøskade

Kriterium: «Berører en mindre viktig del som samtidig utgjør mindre enn 20 % av
lokaliteten. Liten forringelse av restareal».
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Figur 34 Registrerte naturverdier og planlagt arealutnyttelse i planområdet

Utbyggingen av boligområdet Lauvlia øst vurderes å gi middels negativ konsekvens for
naturmangfold. Tiltaket vil medføre bortfall av en registrert lokalitet av naturtypen
naturbeitemark.
3.3.4

Vurdering av naturmangfoldloven §§ 8-12

Bestemmelser om bærekraftig bruk (§§ 8-12)
Ethvert vedtak som kan påvirke naturmangfoldet skal vurderes etter bestemmelser om
bærekraftig bruk i naturmangfoldloven kap. II. Bestemmelser om bærekraftig bruk omfatter
naturmangfoldloven §§ 8-12:
• § 8 setter krav til kvaliteten på kunnskapsgrunnlaget om naturmangfold.
• § 9 gir bestemmelser om bruk av føre-var- prinsippet.
• § 10 setter krav til vurdering av samlet belastning på naturmangfoldet (som følge av
tiltaket), og disse vurderingene skal sees opp mot § 4 (forvaltningsmål for naturtyper
og økosystemer) og § 5 (forvaltningsmål for arter).
• § 11 slår fast at kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver.
• § 12 sier at tiltaket skal utføres ved hjelp av mest mulig miljøforsvarlige teknikker og
driftsmetoder.
Det skal legges et grunnlag for forvaltningsmyndighetens vurderinger etter
naturmangfoldloven kap. II gjennom konsekvensvurderingen, men forvaltningsmyndigheten
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må gjøre selvstendige vurderinger etter bestemmelsene i naturmangfoldloven §§ 8-12 når
vedtak skal fattes i saken.
Vurdering etter naturmangfoldloven §§ 8-12
Naturmangfoldloven § 8 setter krav til kunnskap om både forekomster av naturmangfold og
effektene av tiltaket. I utredningsområdet for boligområde Lauvlia øst, er det registrert to
naturtypelokaliteter som helt og delvis overlapper planområdet. Det er ikke registrert
forekomster av forvaltningsprioriterte arter i-, eller i umiddelbar nærhet av det planlagte
tiltaket. Det er nylig gjennomført flatehogst i store deler av planområdet, og det er derfor
vurdert å være lite potensial for funn av andre viktige forekomster. Det planlegges en intensiv
arealutnyttelse i planområdet, og området vil ikke ha verdi for naturmangfold etter
gjennomført utbygging.
Kunnskapen om både forekomster av naturmangfold i utredningsområdet og effektene av det
planlagte tiltaket, vurderes å oppfylle kravene til kunnskap i naturmangfoldloven § 8.
Naturmangfoldloven § 10 setter krav til at tiltaket skal vurderes ut fra den samlede
belastningen som økosystemet er eller vil bli utsatt for. Arealet med naturbeitemark som vil
falle bort som følge av utbyggingen er ca 3 daa, mens det totale arealet av registrert
naturbeitemark i Gran kommunes NiN- datasett er 2337 daa. Det presiseres at arealet som
faller bort er vurdert å være av lav kvalitet ut fra kriterier gitt i NiN- systemet. Tilsvarende er
det registrert 497 daa av naturtypen rik gransumpskog i kommunen, mens lokaliteten Øvre
Lauvlia har et areal på ca. 15 daa. Bare en begrenset del av denne vil bli direkte berørt av
tiltaket. Bit-for-bit nedbygging er en trussel for mange naturtyper og arter, og det er vanskelig
å definere hvilke grader av arealbeslag i bestemte naturtyper som vil kunne sies å være i strid
med forvaltningsmålet for naturtyper og økosystemer i naturmangfoldloven § 4. De relativt
begrensede arealene som berøres i forbindelse med reguleringsplanen for Øvre Lauvlia, sett
opp mot de totale arealene av de aktuelle naturtypene i kommunen, tilsier ikke at man er i en
slik situasjon i denne saken.
Naturmangfoldloven § 9 gir bestemmelser om bruk av føre-var- prinsippet i tilfeller der det
ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om naturmangfoldet eller virkningen av planlagte tiltak.
Kunnskapsgrunnlaget for naturmangfold i forbindelse med saken vurderes som godt, og det er
liten risiko for at tiltaket vil medføre vesentlige negative og hittil ukjente konsekvenser for
naturmangfoldet. Føre-var- prinsippet i naturmangfoldloven § 9 vurderes derfor ikke å komme
til anvendelse.
Det forutsettes at mest mulig miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder benyttes i
gjennomføringen av tiltaket, og at bestemmelsene i naturmangfoldloven § 12 oppfylles.
Vurderingene som er foretatt for naturmangfold i forbindelse med regulering av Lauvlia øst
vurderes samlet sett å oppfylle bestemmelsene om bærekraftig bruk gitt i §§ 8-12 i
naturmangfoldloven kap. II.

3.3.5 Landbruk og skogbruk
Det meste av planområdet er dekket av barskog på høy bonitet. Det er forholdvis nylig
gjennomført omfattende hogst i planområdet, og størstedelen av de gjenværende
skogbestandene er ungskog med en alder på 10-30 år. I et begrenset område i nordøst består
planområdet av noe eldre skog (ca. 50 år) (kilde: NIBIO, satskog- data). Et mindre område inn
mot Lauvlibakken er åpen fastmark. Det inngår verken dyrket eller dyrkbar jord i planområdet.
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Figur 35 Arealressurskart for planområdet.

Området er konsekvensutredet i kommuneplanens arealdel da det ble avsatt til boligformål. I
konsekvensvurderingen ble det gjort en landbruksfaglig vurdering og satt vilkår ved
utbyggingen. Vurderingen og vilkår er oppsummert under:
Det er vurdert at flere skogeiendommer har eller bør ha sin adkomst via Løvlia og som et
avbøtende tiltak bør det etableres en veg fra Løvlia gjennom feltet til skogareal østenfor.
Vegen må tilfredsstille kravene i til landbruksveg kl. 3. I enden av vegen utenfor boligfeltet,
må det etableres en tilstrekkelig stor snuplass/velteplass. Utformingen av denne må skje i
samråd med Landbrukskontoret for Hadeland. Veg og snuplass må være etablert før
arealet kan bebygges.
Området henger sammen med de store skogområdene på Øståsen, som nyttes som
utmarksbeite for ca. 1100 storfe og ca. 9 000 sau/lam i Gran kommune. Det er ikke kjent at
det er spesielle beiteinteresser i området, men erfaring tilsier at det lett oppstår konflikter
mellom beiteinteresser og eiere av boligeiendommer, der disse grenser inntil hverandre.
For å unngå slike konflikter, må det etableres gjerde rundt boligfeltet, mot utmark. Gjerde
må være slik utformet at beitedyr, sau og storfe, ikke kommer inn på boligområde eller
videre ned i bygda. Gjerdet må være på plass etter avskoging, men før utbygging starter.
Der gjerdet krysser omtalte skogsbilveg, må det legges ned ferist i vegen. Utbygger må
pålegges plikt til vedlikehold av gjerdet og ferist.
Det er i planbestemmelsene stilt krav om inngjerding av boligområdet med rekkefølgekrav for
å sikre at dette blir gjennomført. Dette vil både skjerme beitedyr fra å komme inn i
boligområdet og skjerme naturtypen gransumpskog fra boligområdet.
Det er i tidligere fase ikke gjort en vurdering rundt muligheten for konflikt mellom boligene og
landbrukseiendommene som omkranser boligområdet. Erfaring tilsier at naboer som selv ikke
driver landbruk kan ha lav toleranse på å klage på lukt-, støv- og støyplager fra landbruket.
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Skog i randsonen kan også skjerme for solforholdene inn på de nærmeste boligtomtene. Dette
kan være kime til konflikt, men er ikke en uvanlig situasjon, verken lokalt eller nasjonalt.
Situasjonen må man akseptere så lenge man skal tillate boligbygging i nærheten av aktivt landog skogbruk.
3.3.6 Kulturminner
Kulturarv ved Innlandet fylkeskommune gjennomførte 21. april 2021 en arkeologisk
registrering a planområdet. Det ble ikke registrert automatisk freda kulturminner eller andre
nyere tids kulturminner innenfor undersøkelsesområdet.
Bakgrunnen for den arkeologiske registreringen var størrelsen på planområdet samt nærheten
til tidligere registrerte automatisk freda kulturminner. Det var derfor nødvendig med en
arkeologisk registrering for å undersøke om tiltaket kunne komme i konflikt med automatisk
freda kulturminner etter kulturminneloven.
Registreringen ble utført ved overflateregistrering. Overflateregistrering benyttes for å påvise
kulturminner som er synlige på overflaten. Metoden foregår ved søk gjennom terrenget for
visuelt å påvise strukturer som f.eks. gravminner, rydningsrøyser, kullgroper, fangstgroper,
med mer. I tvilstilfeller benyttes jordbor for å påvise eventuelle kull eller steinstrukturer i
grunnen.
3.3.7 Barn og unges interesser
Området består delvis av skog hvor det er to stiforbindelser nord i planområdet som går videre
i sørlig og østlig retning. Kvaliteten og tilstanden på disse er usikker. Planforslaget ivaretar
adkomst til stiene utenfor planområdet slik at disse fortsatt vil være tilgjengelige. Det er i
planbestemmelsene stilt krav om at det skal etableres port eller krysningspunkt på alle steder
der grøntstrukturen leder fram til gjerdet. Like utenfor planområdet ligger et turmål med
lavvo. Turvegen mellom det nye boligområdet og ned til eksisterende område Lauvlia legges
forbi dette området.

Figur 36 Illustrasjon som viser den planlagte turvegen som er lagt forbi eksisterende gapahuk og bålplass
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Store deler av området er flatehugget og fremstår generelt sett som lite attraktivt for lek og
opphold for barn og unge. Området er planlagt oppbygget med en lekeplass på omtrent
4,2 daa. Dette ivaretar kravet i kommuneplanens arealdel til lekeareal i § 1.11 som sier at
halvparten av uteoppholdsarealet skal dekkes ved et samlet lekeareal med god arrondering,
beliggenhet, solforhold og avstander. Denne vil bli tilrettelagt med minst tre lekeapparater
som for eksempel huske, klatrestativ og sklie. Det ligger også til rette for å lage en akebakke i
lekeplassen midt i feltet. Det er stilt rekkefølgekrav til at det skal lages en mer detaljert
utomhusplan for lekeplassen som skal godkjennes av kommunen og at området skal være
opparbeidet før det gis brukstillatelse til nye boliger. Videre er det lagt til rette med interne
turveger i feltet som tilgjengeliggjør lekeplassen og skogsområdene utenfor planområdet.
Boligfeltet får kort veg til Moen skole, som ligger omtrent 1,4 km gangavstand fra planområdet
på separat gang- og sykkelveg langs Lauvlibakken og Rognstadvegen. Skolevegen og
krysningspunktet ved Movegen er omtalt i pkt 3.3.8 Samferdselsanlegg/trafikk.
Kommunen har i oppstartsmøtet stilt krav om at det må inn rekkefølgekrav om bom nederst i
regulert turveg i Lauvlia ved kryss Movegen x Løvlia. Kommunen er i ferd med å sette opp bom
på søndre turveg og belysning i krysningspunkt. Kravet er fulgt opp med en
rekkefølgebestemmelse.
Moen barnehage omtrent 1,3 km avstand lang kjøreveg i vestlig retning. Avstanden i luftlinje
er omtrent 500 m, men det er ingen snarveger som gjør det mulig å korte ned gangavstanden
betydelig.

3.3.8 Samferdselsanlegg/trafikk
Adkomst inn til planområdet er via kommunal veg Løvlia. Kommunal veg er i samarbeid med
Gran kommune oppgradert og forsterket. Vegen skal også asfalteres, og dette planlegges
utført når den tyngste anleggsperioden i Lauvlia øst er over. Krysset med fylkesveg Movegen
og tilhørende frisiktlinjer og frisiktsoner er en del av planforslaget. Etter samråd med Innlandet
fylkeskommune er det lagt til grunn at Movegen forkjørsreguleres ved utformingen av frisikten
i krysset. Med fartsgrense 50 km/t blir frisiktlinjene 6 x 54 m.
Utbyggingen av området estimeres å gi en trafikkøkning til 400 ÅDT langs Løvlia. Det antas at
trafikken vil fordele seg i begge retninger langs fylkesvegen, mot sør til skolen og idrettsbanen i
retning Moen, eller mot nord med Amundrudkrysset og rv. 4. Basert på vår kunnskap vurderes
Movegen i retningen nordover, til en rask trafikksikker veg både mot sør og nord, som mer
attraktiv enn Movegen sørover. Dersom man legger til grunn at trafikken fordeler seg 60 - 40
vil trafikkmengden (ÅDT) på fylkesvegen være ca. 500 kjøretøy i retning Amundrudkrysset og
420 kjøretøy i retning Rognstadvegen.
Vegene i planområdet er planlagt for fartsgrense 30 km/t. Løvlia planlegges regulert som
forkjørsveg og de felles veger i planområdet er uregulerte.
Kryssområdet mellom kommunal veg Løvlia og felles veg Lauvlibakken foreslås strammet opp
og krysset er trukket litt østover i forhold til eksisterende kryss. Dette gir en bedre avbøyning i
krysset som er en trafikksikkert ved at bilene kommer mer vinkelrett inn mot krysset. Ny
adkomstveg vil få kryss med Lauvlibakken og i tilknytning det dette krysset er det også lagt inn
et krysningspunkt fra fortauet og over til eksisterende gang- og sykkelveg. Fortauet følger den
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interne vegaksen som er tilknyttet størst tetthet av boenheter og er vegen hvor store biler vil
kjøre, sånn som renovasjon og tømmerbil.

Figur 37 Oversikt over kryssområdet med KV Løvliva, PV Lauvlibakken og ny adkomstveg til Lauvlia øst

Adkomstvegene er planlagt med minimum 5 m vegbredde (breddeutvidelse i kurver). Vegen
fra Løvlia til tømmerlomma i enden av boligområdet skal være dimensjonert for
tømmertransport. Fra krysset med Lauvlibakken og langs hovedadkomsten er det lagt til fortau
med 3 m bredde langs deler av strekningen, se vegtegninger i vedlegg 8.
Vegene i planområdet er planlagt med belysning. For å begrense lysforurensning og hærverk
og sikre en visuell komfort skal man ved valg av mastehøyde, armatur og avskjerming
vektlegge dette. Det gir en bedre trafikksikkerhet generelt og spesielt for myke trafikanter.
Belysning medfører også at bilistene bruker nærlys og gjennom dette reduserer utilsiktet
lysforurensning på omkringliggende eiendommer.
I enden av kjørevegen er det planlagt en snulomme for tømmerbil. Denne er en forutsetning
fra landbruksmyndighetene slik at man kan opprettholde en kobling ut til skogsområdene for
videre drift av disse ved utbyggingen av området. Det er lagt til grunn at området andelen
tømmerbiler vil være liten, og kun i perioder hvor tømmer skal tas ut fra skogen. Myke
trafikanter som skolebarn vil uansett i stor grad kunne skjermes for tømmertransporten ved å
benytte fortauet langs kjørevegen.
Plassering og utforming av avkjørsler til den enkelte eiendom skal dokumenteres i
byggesøknaden, og det skal dokumenteres at avkjørsel ikke kommer i konflikt med kryss,
kurvatur og lignende. Det er i bestemmelsene stilt krav om avkjørsels utforming og plassering
ift omkringliggende veger. Maksimal bredde er 5 m. Den skal ligge vinkelrett på og ikke ligge
høyere enn vegkanten på den tilstøtende vegen. Videre skal avkjørselen være utformet slik at
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det blir akseptable stigningsforhold mellom kjøreveg og biloppstillingsplass på den enkelte
tomt. Med akseptabelt stigningsforhold menes at avkjørselen skal ikke være brattere enn 10
%. Der avkjørsel krysser fortau skal maksimal stigning i avkjørsel være 2,5 % de første 5 m fra
veikant. I tilknytning til avkjørsel skal det være mulig å vende aktuell kjøretøytype på egen
eiendom eller felles adkomst.
Parkering for bil og sykkel skal løses innenfor den enkelte eiendom.
Det avsettes 1,5-2 biloppstillingsplasser pr. boenhet som er 60 m2 eller større.
Det avsettes 0,8-1 biloppstillingsplass pr. boenhet som er mindre enn 60 m2.

Skoleveg og krysningspunkt ved Movegen
Skoleveg fra planområdet er å gå langs fortau og ned turveg langs Lauvlibakken eller turveg
ned langs Lauvlia til krysningspunktet av fylkesveg Movegen og videre gang- og sykkelveg langs
Rognstadvegen til Moen skole.
Det er etablert gangveger på begge av sider av fylkesvegen som leder myke trafikanter mot ett
felles krysningspunkt. Vegen er belyst med ett lyspunkt i tilknytning til krysningen. Jamfør
Statens vegvesens håndbok V127 Kan følgende tiltak øke trafikksikkerheten hvis tilrettelagt
krysningspunkt opprettholdes:
• Utsjekk av kvalitet på belysning. Evt oppgradering til intensiv belysning.
• Siktutbedring (først og frem i dette tilfelle forhindre fremtidig gjengroing)
• Etablering av rumlestriper
• Innstramning av veggeometri i området ved hjelp av kantstein.
Det vil være grunnlag for oppgradering til gangfelt dersom det i fremtiden overstiger 40
kryssende fotgjengere i dimensjonerende, jf. tabell 2.1 i V127. Dimensjonerende time vil i
dette tilfelle være i forbindelse med skolestart (ca. mellom kl. 0800 og 0900 om morgenen).
Etter at feltet er utbygd kan man gjennomføre en telling av kryssende i det angitte tidsrommet
for å se om det er grunnlag for oppgradering til gangfelt. Dersom krysningen oppgraderes til
gangfelt vil dette medføre nedskilting til 30 eller 40 km/t som punkttiltak i krysset siden dette
er skoleveg. I tillegg kan det etableres som opphøyd gangfelt.
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Figur 38 Tabell 2.1 i Statens vegvesen sin håndbok V127

3.3.9 Teknisk infrastruktur
Vann og avløp
Vann- og avløp er dimensjonert i henhold til Gran kommunes VA-norm. Det er utarbeidet en
overordnet VA-plan med beregninger for vann og avløpsmengder, se vedlegg 7 og Figur 39.
VA-anlegget planlegges etablert i felles VA-grøft med vann-, overvann- og spillvannsledninger.
Av kommunen er det oppgitt tilkoblingspunkter for vann og spillvann. Tilkoblingspunktet for
vann og avløp ligger ca. 400 m sør for planområdet. I tillegg tilkobles vannledning i
eksisterende nett der hvor veg fra nytt planområde kobler seg til eksisterende vegnett.
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Figur 39 Overordnet VA-plan for Lauvlia øst

Ved å ha to punkter for tilkobling av vannledninger sikrer man området en tryggere
vannforsyning internt i planområdet og man har større fleksibilitet i forbindelse med drift og
vedlikehold av anlegget.
Internt i planområdet legges det i hovedsak opp til ringledning for vann. Dette trygger
vannforsyningen og gir en bedre kapasitet ved uttak av brannvann. Det anbefales her å legge
vannledninger med dimensjon tilsvarende DN/Dy 160 mm PVC SDR21 for å sikre nok kapasitet
og unngå høye trykktap og vannhastigheter ved uttak av slokkevann.
Gran kommune oppgir at øvre del av planområdet vil ha tilstrekkelig trykk og kapasitet fra
dagens vannledningsnett. Lunner–Gran brann og redning har vært ute og målt en kapasitet på
35 l/s i eksisterende ledningsnett nær planområdet. Uttak til brannvann skal etableres med
radius i forhold til hverandre slik at avstanden til slukkepunkt blir maksimalt 100 meter. Dette
forutsetter tilkobling til brannbil med slangeutlegg på 50 meter. Brannvannsuttak etableres
som brannhydranter, alternativt i vannkummer med egen brannventil.
Det etableres oppsamlingssystem for spillvann i felles VA-grøft med vann internt i
planområdet. Ut fra VA planen legges det opp til at alt spillvann fra planområdet kan føres i
selvfallsledninger ned til tilkoblingspunkt til eksisterende ledningsnett.
Overvann
Det er utarbeidet et notat med en overvannsplan som redegjør for dimensjoneringsgrunnlag
og beskriver hvordan overvannet skal håndteres, se vedlegg 6.
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Figur 40 Overordnet plan for overvannshåndteringen for Lauvlia øst

Det er i arbeidet med overvannsplanen identifisert problemer med kapasitet for overvann
nedstrøms planområdet. Dette medfører begrensninger på hvor stor del av overvannet som
kan slippes ut til nedstrøms områder. Beregninger av før-situasjon er gjort ved å bruke 20 års
gjentaksintervall, 45 min. konsentrasjonstid og uten tillegg for klimafaktor. Dette gir en
beregnet avrenning for planområdet i dagens situasjon på 240 l/s. For beregninger av
fordrøyningsvolumet i planområdet er denne verdien satt som tillatt utslipp.
Beregninger av utbygd planområde er gjort ved bruk av 200 års gjentaksintervall, 20 min.
konsentrasjonstid og tillegg for klimafaktor, 1,5. Vi gjør dette for å sikre nedstrøms områder på
en bedre måte ved ekstreme nedbørshendelser.
For å sikre nok fordrøyning i planområdet er det i overvannsplanen lagt opp til fire
hovedprinsipper for drenering og fordrøyning av overvann i planområdet. Disse er nærmere
beskrevet i overvannsnotatet og hovedprinsippene er gjengitt under:
1. Oppstrøms områder
For å sikre planområdet fra avrenning av oppstrøms områder må det anlegges
avskjærende, dypdrenerende terrengrøfter i overkant av planområdet som samler
vannet til en gjennomgående åpen terrenggrøft.
2. Boligtomter
Det forutsettes at hver enkel tomt bidrar med fordrøyning tilsvarende et maksimalt
utslipp til terreng/veggrøfter, eller felles dypdreneringsgrøfter på 5 l/s pr. 1 da.
(1000 m2). For å sikre at beregninger for den enkelte tomt samsvarer med beregninger
planområdet som helhet er det satt føringer for verdier som skal brukes i beregninger
for hver enkelt fordrøyningsvolum.
3. Felles fordrøyningsområder
For å sikre fordrøyning av alle fellesområder som, veger, lekeplasser, grøntområder
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o.l., samt tilleggsfordrøyning av utslipp fra boligtomter er det planlagt to områder for
felles fordrøyning: Felt A og Felt B (se vedlegg 6, figur 15).
4. Drenering ut av planområdet til nedstrøms områder:
Ut av planområdet er det planlagt terrenggrøft med dypdrenering ned langs turveg
som ligger langs Lauvlia boligfelt, ned til bekk og bekkeinntak på oppstrøms av
eiendommene Lauvlibakken 5 og 7.
Det er identifisert kapasitetsproblemer nedstrøms byggeområdet i dag. Planlagte
fordrøyningsløsninger og overvannshåndtering for planområdet vil forbedre situasjonen i
forhold til dagens avrenning, men kapasiteten nedstrøms er allikevel ikke tilstrekkelig for å ta
imot ekstreme nedbørhendelser. Det kan gjøres tiltak for å sikre nedstrøms områder ved å
f.eks. anlegge ekstra fordrøyningsvolumer ved bekkeinntak ved Lauvlibakken 5 og 7, evt.
vurdere andre traseer for overvannet ned til veggrøft mellom Rognstadvegen og gang/sykkelveg.
Det skal også utarbeides en drift- og vedlikeholdsplan da erfaringer viser at mangel på drift og
vedlikehold er en av de viktigste årsakene til skadehendelser ved både små og store
flomsituasjoner. Boligområdet står i fellesskap ansvarlig for drift- og vedlikehold av
overvannsanlegget, på lik linje som andres fellesanlegg som veger, fortau, turveger og felles
lekeplass.
Strøm
Netteier for strømforsyningen er Glitre energi. De har i sin tilbakemelding skrevet at det ikke
vil være behov for en egen nettstasjon i området. Kapasiteten til nettstasjonen i boligområdet
Lauvlia er vurdert som tilstrekkelig og at det legges lavspenningskabler fra denne.
Renovasjon
Det er planlagt felles renovasjonsløsninger med nedgravde avfallsbrønner på to lokasjoner i
området. Disse har sentral plassering i tilknytning til kryssene hvor renovasjonsbil har mulighet
for å snu eller kjøre rundt boligområdet. Områdene er min. 3 m brede og 17 m lange (hhv. 50
m2 og 80 m2). Plassering og størrelse er avklart med renovasjonsselskapet HRA. Det er stilt krav
i planen om at renovasjonsløsning skal godkjennes av renovasjonsselskapet som en
rekkefølgebestemmelse i planen. Anleggene er vist med oransje farge i utsnittene under:

Figur 41 Utsnitt av renovasjonsanlegg

Anleggene vil kunne håndtere ca. hver sin halvdel av feltet. Boligene i øvre halvdel av området
bruker renovasjonsanlegget øverst og boligene i nedre del av feltet bruker det nedre
renovasjonsanlegget.
3.3.10 Vegnavn
Eksisterende kommunal veg Løvlia (SKV2) er adkomst inn til boligområdet. Via Lauvlibakken
(SKV6) reguleres ny veg og forslag om nytt vegnavn er Øvre Lauvlibakken (SKV7) på vegen opp
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til Tømmerlomma. Vegen som svinger rundt i boligområdet (SKV8) foreslås navnet
Lauvlisvingen.

Figur 42 Illustrasjon over det nye boligområdet med forslag til vegnavn

3.3.11 Samfunnsberedskap
Planområdet fremstår generelt, med de tiltak som er beskrevet og forutsatt fulgt, som lite til
moderat sårbart.
Det har blitt gjennomført en innledende fareidentifikasjon og sårbarhetsvurdering av de
temaer som gjennom fareidentifikasjonen fremsto som relevante. Følgende farer har blitt
utredet:
• Ekstremnedbør/overvann
• Skogbrann
• Transport av farlig gods
Av disse fremsto planområdet som moderat sårbart for skogbrann og transport av farlig gods,
og det ble derfor utført risikoanalyse av disse farene.
Basert på tiltakene knyttet til overvannshåndtering og ivaretakelse av trygge flomveier er
planområdet vurdert som lite til moderat sårbart for temaet ekstremnedbør/overvann.
Planområdet fremsto som moderat sårbart for skogbrann og transport av farlig gods, og det
ble derfor utført risikoanalyse av disse farene.
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Analysen av skogbrann viste akseptabel risiko for liv/helse (grønn sone), stabilitet (gul sone der
tiltak må vurderes). For materielle verdier er det vurdert å være uakseptabel risiko (rød sone).
Det er derfor vurdert at det må etableres god brannberedskap i anleggsperioden som et
risikoreduserende tiltak. For ferdig løsning vil det være brannvesenets forebyggende arbeid og
beredskap som vil være det viktigste bidraget til å redusere risikoen.
Analysen av farlig gods viste akseptabel risiko for liv/helse og materielle verdier (grønn sone).
Stabilitet er også vurdert til å ha akseptabel risiko (gul sone der tiltak må vurderes), men det er
imidlertid ingen risikoreduserende tiltak som vurderes å være aktuelle basert på en kost/nyttevurdering, utover å ha en god beredskap hos nødetatene.
Det er også, gjennom fareidentifikasjon og sårbarhetsvurdering, identifisert tiltak som det ut
fra samfunnssikkerhetshensyn er nødvendig å gjennomføre for å unngå å bygge sårbarhet inn i
dette planområdet.
Fare

Sårbarhets- og risikoreduserende tiltak

Håndtering i planen

Ekstremnedbør/
overvann

Det må implementeres tiltak som er
fremmet i overvannsnotat og
overvannsplan for å sikre en forsvarlig
overvannshåndtering og trygge flomveier.

Skogbrann

Overvann tillates i
grønnstruktur, turveger og
lekeplass. Krav til overvann
i best.:
2.3 Fellesbestemmelse om
håndtering OV
3.1.1 Krav til OV-håndtering
i situasjonsplan og
utomhusplan
3.3.7 Avskjærende
flomgrøft tillates i
boligfeltene i randsonen
oppstrøms
4.1 OV-håndtering på
lekeplassen
6.2.3 OV i turveg
6.3 GIF Grønnstruktur for
infiltrasjon/fordrøyning/
avledning
Kap. 9 Rekkefølgekrav, drift
og vedlikehold til OV
Rekkefølgekrav 9.1.1 g).

Det må etableres god brannberedskap i
anleggsperioden. For ferdig løsning vil det
være brannvesenets forebyggende arbeid
og beredskap som vil være det viktigste
bidraget til å redusere risikoen.
Det er registrerte grunnvannsbrønner for
Hensyntas på lik linje som
vannforsyning/energi i området.
andre anlegg i grunnen.
(grunnvannsdatabasen GRANADA), se
figuren nedenfor. I tillegg har kommunen
opplyst at det finnes grunnvannsbrønner på
eiendommene 92/13, 92/10 og 92/37. Det
vurderes at det planlagte tiltaket ikke vil ha
noen negativ innvirkning på brønnene, men
det må for sikkerhets skyld være
oppmerksomhet på dette i
detaljprosjekteringen.

Drikkevannskilder
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utrykningskjøretøy og
slokkevann for
brannvesenet

Etterkomme krav til fremkommelighet for
utrykningskjøretøy (TEK17 § 11-17) i
forbindelse med videre prosjektering av
arealer og bygninger i området.
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Er ivaretatt ved at veger er
dimensjonert etter
vegnormalen N100.

3.3.12 Støy
Klima- og miljødepartementets «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging», T1442:2021, legges til grunn ved arealplanlegging og behandling av byggesaker etter plan- og
bygningsloven (PBL. Retningslinjen gir anbefalte grenseverdier for støynivå utendørs, på
fasade og på uteoppholdsarealer for støyfølsom bebyggelse. Den gjelder både ved planlegging
av ny støyende virksomhet, endring av eksisterende anlegg eller virksomhet (forutsatt at
endringen krever ny plan eller søknad etter PBL) samt ny bebyggelse med støyfølsomt
bruksformål ved eksisterende eller planlagt støykilde. Dette for å forebygge støyplager og
ivareta tilfredsstillende lydnivå innendørs og på utendørs oppholdsarealer.
Ifølge veilederen til T-1442 om behandling av støy i arealplanlegging er det ikke nødvendig å
gjennomføre en støyutredning eller vurdere avbøtende tiltak når trafikkmengden er mindre
enn 500 kjøretøy pr. døgn. Når fartsgrensen er lavere enn 50 km/t og antall kjøretøy pr. døgn
er fra 500 til 1000 kan det vurderes ut fra stedspesifikke forutsetninger om det er nødvendig å
gjennomføre støyutredning. Det er likevel valgt å gjøre en støyutredning for tre
boligeiendommer med gnr/bnr 93/40, 93/41 og 92/34 da disse ligger tettest inn til kommunal
veg Løvlia og blir berørt av trafikkøkningen som utbyggingen medfører, selv om trafikktallene
er estimert til under 500 kjøretøy pr. døgn og fartsgrensen er lavere enn 50 km/t.
I henhold til T-1442 er støysoner fra ny veg beregnet 4 meter over terreng (se støykart X01 og
X02 i vedlegg 4). I tillegg er det gjort beregninger med beregningshøyde 1,5 meter over terreng
for å vise støy på uteoppholdsarealer på bakkeplan ved naboeiendommer (se støykart X03 og
X04 i vedlegg 4).
Det er støy i ferdig driftssituasjon som er vurdert, dvs. trafikk på ferdigbygget adkomstveg.
Støy under anleggsperioden er ikke utredet. T-1442 gir også føringer for håndtering av støy fra
bygge- og anleggsvirksomhet, med anbefalte grenseverdier over døgnet og vurderinger knyttet
til anleggsperiodens varighet. Det anbefales å ha en god dialog med naboene i bygge- og
anleggsfasen for å redusere konfliktnivået.
Beregningsresultater
Figur 43 viser støysituasjonen fra vegtrafikk i 1,5 meter over terreng. Denne beskriver
situasjonen uten støyskjerm og fasadenivåer i første etasje. Det er utarbeidet en støyskjerm
for 93/41 der høyde og lengde er vist i Figur 44, som beskriver situasjonen med støyskjerm og
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fasadenivåer i første etasje. Figur 45 visualiserer skjermingseffekten fra støyskjermen. Boligen
ligger 2 m lavere enn vegen, slik at man oppnår god effekt med en 1 m høy støyskjerm.
Det bør utføres en kontrollvurdering mot naboer samt for situasjonen for nye boliger i en
senere fase med mer eksakte trafikktall fra fremtidig trafikk da tallene Norconsult har lagt til
grunn er basert på estimerte trafikkmengder fra erfarenhetstall.

Figur 43: Støynivå Lden beregnet 1,5 m over terreng i framtidig situasjon år 2035.
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Figur 44: Støynivå Lden beregnet 1,5 m over terreng i framtidig situasjon år 2035 med skjerming.

Figur 45 Visualisering av differanse mellom situasjonene Lden 1,5 meter uten skjerm og med skjerming.

For øvrig vises det til Vedlegg 4, fagnotat støy, for ytterligere detaljering av støyutredningen
som er utarbeidet.
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3.3.13 Forurensning og energiforbruk
Det er det ingen konsesjoner knyttet til fjernvarme som påvirker planområdet. Gran tre
lokalisert på Mohagen leverer fjernvarme til Hadeland Miljøvarme. Ifølge Gran tre har de ikke
kapasitet til å levere og selge mer fjernvarme. Planområdet ligger et par kilometer unna
fjernvarmeanlegget Gran Tre, som ligger på motsatt side av rv. 4. Det er derfor ikke gjort
nærmere vurderinger om mulighet for leveranse av fjernvarme til planområdet.
Planforslaget legger til rette for at boligene kan installere solcelleanlegg som et supplement til
energiforsyningen. Solenergi kan omformes til strøm eller varme, det siste både direkte og
indirekte. Hovedgrunnen til å velge solenergi er at man har tilgjengelige flater, har målsetning
om lokal energiproduksjon og/eller har et spesifikt miljømål. Solcellepaneler kan lokaliseres på
tak eller som bygningsintegrerte løsninger på vegg. De bør lokaliseres slik at de står i sørlig
retning eller øst/vest og ikke være utsatt for skygge fra trær eller nabobygg. Dimensjonering av
solenergianlegg, om det så er strøm eller varme, bør vurderes med hensyn til minimumsbehov
om sommeren, sammen med evt. løsninger for kortidslager (batteri eller
akkumuleringstanker). Det viser seg ofte at solfangere kun er lønnsomt når det er stort behov
for tappevann.
Videre kan boligene bore etter jordvarme eller installere varmepumpeløsninger som
energibesparende oppvarmingsløsninger. Det er i dag etablert flere energibrønner i området
rundt planområdet. Både i boligfeltet Lauvlia, ved Moen skole og i den spredte
boligbebyggelsen rundt boligområdet. Informasjon hentet fra Granada (Norges geologiske
undersøkelse, 2021) viser at energibrønnene i området har kort vei til fjell som betyr at
forholdene for å benytte seg av grunnvann som energikilde til varmepumpe sannsynligvis også
er gunstig i planområdet. Ved valg av bergvarmepumpe kan det vurderes to ulike løsninger; en
felles energisentral for alle byggene der varmtvann sirkulerer eller en varmepumpe for hvert
bygg med grunnvann som sirkulerer. Løsning to er mest aktuell her, det det ikke er vurdert å
legge krav om at boligene må legge til rette for vannbåren varme og tilknytningsplikt til en
felles varmesentral. Boligene må for øvrig bygges etter gjeldende teknisk forskrift (TEK17) og
de krav som der gjelder.
For å legge til rette for klimavennlig transport er det lagt til rette for gang- og
sykkelvegforbindelser til eksisterende veger. Avstand til barneskole er innenfor gå- og
sykkelavstand.
Massehåndtering og sprengning står som regel for en stor andel av klimagassutslippene i et
utbyggingsområde. Det er utslipp som i stor grad påvirkes av hvor effektivt man klarer å drifte
anlegget, samt om det stilles krav til lavutslippsdrivstoff eller andre energikilder. Et tiltak er å
gjenbruke masser på tomten. Ved å minimere bruken av mellomlager og flytte masser kun én
gang, samt sørge for korte transportveger inne på anleggsplassen, kan man redusere bruken av
anleggsmaskiner og dermed utslipp.
3.3.14 Gjennomføring av plan og økonomiske konsekvenser for kommunen
Nye veger i boligområdet reguleres som privat og utbyggingen medfører utbedring av
kommunal veg Løvlia. Dette bekostes av forslagsstiller. Forsterkning av kommunal veg er utført
med unntak av fast dekke. Det er stilt rekkefølgebestemmelse om ferdigstillelse av dette.
Hovednettet for VA som følger vegtraseen er planlagt utført slik at det kan overføres til
kommunen. Stikkledninger fra hovednettet må ivaretas privat.
Det er i plansaken vurdert at tiltaket ikke utløser for en utbyggingsavtale.
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PLANPROSESS OG MEDVIRKNING
PLANPROSESS

Diagrammet under viser planprosess for detaljplan, i henhold til plan- og bygningsloven.

Varsel om
oppstart av
planarbeid.
Merknadsfrist
4 uker

Behandling av
planforslag i
kommunens
planutvalg

Høring og
offentlig
ettersyn i
minst 6 uker

Behandling av
planforslag i
kommunens
planutvalg

Sluttbehandling
med vedtak i
kommunestyret

Oppstartsmøte ble holdt med kommunen den 04.11.2020.
Varsel om oppstart ble utsendt til berørte parter, grunneiere, regionale og lokale myndigheter
og varslet i lokalavisa Hadeland den 12.02.2021 med frist for innsending av innspill den
15.03.2021. Til fristen har det kommet inn 14 innspill til planarbeidet via Byggesøknaden
(www.byggesoknaden.no) og på e-post. Sammendrag og kommentarer til innspillene følger
under. Innspillene er i sin helhet vedlagt planforslaget.

4.2

MEDVIRKNING

Gran kommune har ungdomsråd, eldreråd og råd for funksjonshemmede som er varslet om
det pågående planarbeidet for Lauvlia øst og gitt mulighet for å komme med innspill.
I begynnelsen av januar 2022 ble alle naboer invitert til et informasjonsmøte på
forsamlingslokalet på Sittpåsletta. Formålet med møtet var å kunne gi direkte og god
informasjon om planarbeidet og utformingen av planforslaget. Det var godt oppmøte med
bortimot 20 deltakere.
Innholdet i planforslaget ble presentert i møtet, og det var muligheter for å stille spørsmål
undervegs. De ulike fagtema ble gjennomgått og innspill mottatt. Gran kommune deltok med
observatører fra planavdelingen.

Figur 46 Fra nabomøtet
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INNSPILL OG MERKNADER

Innspill/merknad

Plankonsulents vurdering

1. NVE Region øst, brev 05.03.2021
Flom, erosjon, skred og overvann.
NVE påpeker at varselet innebærer omforming av et
relativt stort areal fra skog til boligområde. Mer
utbygging i nedbørfeltet gir økt andel tette flater som
bidrar til raskere avrenning og større mengder
overvann. Økningen kan føre til oversvømmelse i
byggeområde og flom i vassdragene. Mer utbygging i
nedbørsfelt gir økt andel tette flater som bidrar til
raskere avrenning og større mengde overflatevann. Ny
utbygging kan også blokkere avrenningen ovenfra som
kan føre til skader på bygg eller lede overvannet i
uønsket retning. Eksisterende økosystem som har en
flomdempende funksjon bør bevares i størst mulig grad.
Kompenserende tiltak i nedbørfeltet må planlegges
dersom omgivelser og/eller resipient ikke har kapasitet
til å ta imot økt avrenning. Klimaendringenes
påvirkning på avrenningen i byggeområdene må også
avklares tidlig i prosessen slik at det blir satt av
tilstrekkelig areal før bygninger og infrastruktur
planlegges.
Vassdrag- og grunnvannstiltak
Tiltak som kan medføre skader eller ulemper for
allmenne interesser kan utløse konsesjonsplikt etter
vannressursloven. Reguleringsplan kan erstatte
konsesjon dersom vassdragsinteressene er godt nok
ivaretatt i planen.
Energianlegg
Planen må ta hensyn til anlegg etter energi- og
vassdragsloven. Berørte energiselskap bør involveres
tidlig.

Tema er utredet i planarbeidet.
Viser til overvannsnotat og
overvannsplanen som følger
planforslaget.

Tas til etterretning. Tiltaket anses
ikke å utløse konsesjonsplikt etter
vannressursloven.

Det er ikke kjent at energianlegg
blir berørt foruten tilførsel av
strøm til området.

NVE viser til en liste med anbefalte veiledere.
I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de
ulike interessene er vurdert og innarbeidet i planen. Alle
relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må
være vedlagt.

Forslagsstiller: Brynsås Eiendom AS
Plankonsulent: Norconsult AS

Flom og overvann er ivaretatt
gjennom egen fagutredning, se
overvannsnotat og
overvannsplan. Det er gitt
bestemmelser som sikrer
nødvendige overvannsstiltak.
Planområdet berører ikke
aktsomhetsområder innenfor
NVEs saksområde.
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2. Statsforvalteren, brev 05.03.2021
Uttalelsen er basert på at arealet er i tråd med KPA.
Gran kommune har i KPA krav om 30 m buffer mellom
nye boliger og dyrka mark og statsforvalteren støtter at
dette blir tatt inn i planforslaget.

Samfunnssikkerhet- og beredskap
Tema skal ivaretas på grunnlag av vurdering og ROSanalyse. Skal også omfatte klimatilpasning og
konsekvenser av klimaendringer. Utformes i tråd med
veileder fra DSB. Kommunen må sikre at planområdet
er tilstrekkelig sikret mot fare eller vesentlig ulempe, og
at tiltak ikke fører til fare eller vesentlig ulempe for
grunn.

Naturmangfold
Registrert to naturtyper innenfor planområdet,
naturbeitemark og rik gransumpskog. Sistnevnte er en
sterk truet naturtype med moderat kvalitet og en
sentral økosystemfunksjon. Statsforvalteren forutsetter
at det tas hensyn til området. Rik sumpskog er en
naturtype som sannsynligvis vil tåle en del ferdsel, men
for eksempel grøfting og andre terrenginngrep nært
opp til området må unngås. Ifølge registreringen er
området kartlagt med en viss nøyaktighet, men ikke
med helt eksakte grenser. Både om arealet tas ut av
planen, eller om det reguleres til naturvern, bør det
settes av en buffersone mellom naturområdet og nye
boliger, vei eller andre inngrep for å hindre at
sumpskogen blir negativt påvirket av utbyggingen i
Lauvlia.

Barn og unge
Viser til Rikspolitiske retningslinjer for barn og
planlegging, og veileder om Barn og unge i plan og
byggesak. Forventer at disse legges til grunn i
planarbeidet.
Forutsetter at det settes av tilstrekkelige og egnede
arealer for lek, utendørs opphold og møteplasser.
Forslagsstiller: Brynsås Eiendom AS
Plankonsulent: Norconsult AS
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Krav i KPA om buffersone mellom
nye boliger og dyrka mark er
knyttet til dispensasjonspraksisen
ved planlegging og utbygging i
LNF-områder. KPA stiller ikke krav
om buffersone for områder
avsatt til boligbebyggelse i KPA.

Det er gjennom fareidentifikasjon
og sårbarhetsvurdering i ROSanalysen identifisert tiltak som
det ut fra
samfunnssikkerhetshensyn er
nødvendig å gjennomføre for å
unngå å bygge sårbarhet inn i
planområdet. Funnene er fulgt
opp og innarbeidet i
planforslaget, se tabell under pkt.
3.3.11 i planbeskrivelsen.
Utbyggingen berører ikke direkte
naturtypen rik gransumpskog
med moderat lokalitetskvalitet,
men en mindre del av naturtypen
ligger innenfor planområdet.
Arealet foreslås regulert til
naturområde med hensynssone
bevaring naturmiljø og det er lagt
inn en byggegrense på 4 m mot
sonen som er vurdert som
tilstrekkelig. Det er ikke planlagt
at utbyggingen vil medføre
drenering av vann ut fra dette
området. Utbyggingen medfører
bortfall av naturtypen
naturbeitemark. Denne er
vurdert til å ha svært lav
lokalitetskvalitet. Dette er
nærmere omtalt i
planbeskrivelsen pkt. 3.3.3-4.
Tas til etterretning.

KPA er lagt til grunn for utforming
og størrelse for lekeplass og
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Legge til rette for å sikre forholdene for gående og
syklende innenfor området og forbindelsen til
nærmeste skole, fritidsaktiviteter og
sentrumsfunksjoner.
Forventer videre at planprosessen legger til rette for
medvirkning for barn og unge.

Overordna klimatiltak
Det er et mål at planlegging skal legge til rette for
reduserte utslipp av klimagasser. Dette gjelder
lokalisering av utbyggingsområder, men også
energibruk og energiomlegging er viktige hensyn i
arealplanlegginga. Energiløsninger for planområdet skal
vurderes ut fra hensyn til klima og energieffektivitet.
Selv om planområdet ikke ligger innenfor
konsesjonsområde for fjernvarme vil vi peke på
relevante forhold som bør vurderes. Dette er for
eksempel tilrettelegging for vannbåren varme, lokal
produksjon av fornybar energi, passivhusstandard og
bruk av tre som byggemateriale.

Arealutnytting og jordvern
For å minske utbyggingspresset på jordbruksareal i
kommunen forventer statsforvalteren at det blir lagt
opp til en effektiv arealutnytting. I tillegg til maksimum
utnyttelse på tomtene forventer vi at det utarbeides
bestemmelser til minimum utnyttelsesgrad i
planområdet, eventuelt maksimum størrelse på tomter.
Norge har en liten andel dyrka mark sammenlignet
naboland. For å sikre matproduksjonen er det viktig
med et sterkt jordvern og nasjonal målsetting å
redusere tap av dyrka mark. For å nå målet forventes
det at kommunene legger seg på en tøffere linje når det
gjelder spørsmål om omdisponering av
jordbruksarealer. I de tilfeller der en omdisponering
viser seg å være nødvendig, forutsettes det en effektiv
arealbruk og en høy grad av utnytting.
Vi forutsetter at det vurderes i planarbeidet om
matjordlaget kan sikres, tas vare på og tilbakeføres til
landbruksareal. Det må da knyttes bestemmelser til

Forslagsstiller: Brynsås Eiendom AS
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utendørs opphold og
møteplasser.
Trafikksikker skoleveg er utredet i
planarbeidet

Medvirkning for barn og unge er
ivaretatt gjennom samarbeid
med Gran kommune som har
involvert ungdomsrådet i
planarbeidet.
Det legges til rette for at den
enkelte boligbygger kan installere
energieffektive energiløsninger,
men planen kan som kjent ikke
stille krav om dette i
bestemmelsene. Overordna
klimatiltak for planområdet vil
dreie seg om klimautslipp knyttet
til transport, massebalanse og
arealutnyttelse. Området er gitt
en effektiv arealutnyttelse som
skal ivareta et godt bomiljø, en
leke- og møteplass med kvalitet,
tilstrekkelig areal for
overvannshåndtering og
tidseffektive traseer for myke
trafikanter som bygger oppunder
grønne reisevalg mot skole og
kollektivholdeplass.
Utnyttingsgraden og
tomtegrensene er innarbeidet i
plankartet. Tomtestørrelsene
fremgår av illustrasjonsplanen.
Området består av ikke dyrkbar
jord og planarbeidet medfører
dermed ingen omdisponering av
jordbruksareal.
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planen som sikrer dette. Vi ber også om at det lages et
arealregnskap som viser omfanget av omdisponeringen.
Nasjonale og regionale forventninger
Minner om nasjonale og regionale forventninger til
kommunal arealplanlegging
3. Innlandet fylkeskommune, brev 15.03.2021
Samfunnsutvikling
Planfaglig
Arealbruken dette legges opp til er avklart i
kommuneplanen og fylkeskommunen har ingen øvrige
planfaglige merknader.
Barn og unges interesser
Trafikksikker, solrik og lun lekeplass er viktig.
Rekkefølgekrav til opparbeidelse av lekeplass,
gangveger og annen infrastruktur.

Klima og naturmiljø
Innlandet fylke skal være klimanøytralt innen 2030. For
å nå dette målet, må de direkte klimagassutslippene i
Innlandet reduseres med minst 50 % sammenliknet
med 2018, hvor de samlede utslippene utgjorde 2 292
727 tonn CO₂-ekvivalenter. For å nå klimamålene kreves
det at alle bidrar og at alle nye prosjekter finner
løsninger som støtter oppunder målet. Det bør gjøres
en gjennomgang av bestemmelsene i eksisterende plan
med tanke på mulige klimagassreduserende tiltak.
Dette kan f.eks. dreie seg om krav til materialbruk og
oppvarming.
Kulturarvfaglige merknader
Det er ingen kjente kulturminner i planområdet.
Området er ikke tidligere registrert. Det er potensial for
automatisk fredete kulturminner i området, og det må
gjennomføre arkeologisk registrering i området før
planen kan vedtas. Fylkeskommunen har sendt budsjett
for dette i eget brev, jf. lov om kulturminner § 9.
Dersom det blir påvist kulturminner, må forholdet til
disse avklares i dialog med kulturarv og gjennom den
videre planprosessen.
Samferdselsfaglige merknader
Helårs skoleveg må sikres gjennom
rekkefølgebestemmelse.
Det er positivt at hele kryssområdet kv. X fv, inkludert
frisiktsoner, er tatt inn i planområdet. Vi forutsetter at
Forslagsstiller: Brynsås Eiendom AS
Plankonsulent: Norconsult AS

Tas til etterretning.

Tas til orientering

Tema er utredet og hensyntatt i
planarbeidet og omtalt i
planbeskrivelsen pkt. 3.3.1 og
3.3.7. Lekeplass og fortau er
innarbeidet i planen og krav til
opparbeidelse er sikret gjennom
rekkefølgebestemmelse.
Planbestemmelsene åpner opp
for at det kan monteres
energiproduserende vegg- og
takflater, f.eks. solcelleløsninger,
som en integrert del av fasaden.
Det er opp til den enkelte
boligbygger å vurdere tilknytning
til jordvarme eller bruk av
varmepumpe, og for området
med konsentrert boligbebyggelse
bes det spesielt om å vurdere
vannbåren varme.
Se merknad i pkt. 4.

Vegnormalen er lagt til grunn for
utformingen av frisiktsonen, og
det er avklart med
fylkeskommunen at
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krysset og frisiktsonene utformes i henhold til
vegnormalen. Vi ber om at det tas inn i
reguleringsbestemmelsene at byggeplan for krysset skal
godkjennes av Samferdselsavdelingen i Innlandet
fylkeskommune. For å sikre opparbeidelse av utbedret
kryss og kommunal veg, bør det tas inn som
rekkefølgebestemmelse i reguleringsplanen.

4. Innlandet fylkeskommune, brev 23.02.2021
Kultur
Det er ingen kjente kulturminner i planområdet, men
fylkeskommunen vurderer høyt potensial for
automatisk fredete kulturminner basert på områdets
beliggenhet og størrelse og må gjennomføre en
arkeologisk registrering før endelig uttalelse til planen
kan gis. Både synlige kulturminner blir registrert og
vurdering om det er potensial for kulturminner som ikke
er synlige over markoverflaten, og dermed krever andre
metoder for registrering. Kostnadene til undersøkelsen
må dekkes av tiltakshaver (forslagsstiller), jf. lov om
kulturminner § 9.
Fylkeskommunen minner om at reguleringsplan for
området ikke kan vedtas før forholdet til automatisk
fredete kulturminner er avklart, jf. lov om kulturminner
§§ 8 og 9.
5. Statens vegvesen, brev 05.03.2021
Statens vegvesen (SVV) har det generelle ansvaret for å
påse at trafikksikkerhet og fremkommelighet ivaretas i
transportsystemet. Dette gir oss rett til å stille krav til
både statlige, fylkeskommunale og kommunale veger,
gater og løsninger for gående og syklende. SVV mener
skoleveg skal ivaretas i planen, opparbeides som gangog sykkelveg og fastsettes i rekkefølgebestemmelser og
har ingen ytterlige merknader til planen.
6. Glitre energi, e-post 15.03.2021
Nettstasjon i Løvlien med en trafo for 400V kan forsyne
utbyggingsområdet. Det må legges lavspenningskabler
derfra.
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forkjørsregulert kryss skal være
dimensjoneringsgrunnlaget.
Eksisterende kryss oppfyller
kravet til frisikt. Det er derfor
ingen grunn til at krysset må
bygges om. Kommunal veg Løvlia
er i samarbeid med Gran
kommune utbedret etter en
vedlikeholdsstandard før planen
legges ut til offentlig ettersyn.
Det er tatt inn
rekkefølgebestemmelse om
legging av fast dekke på KV
Løvlia, men ikke ytterligere
utbedringer av kryss og
kommunal veg.

Uttalelsen tas til etterretning.
Budsjettet ble akseptert av
forslagsstiller og området befart.
Det ble ikke gjort funn av
automatisk fredete kulturminner.

Skoleveg er utredet og
innarbeidet i planforslaget. Det er
stilt rekkefølgebestemmelser
knyttet til byggingen av fortau.

Innspillet tas til etterretning.

7. HRA, e-post 15.03.2021
Forslagsstiller: Brynsås Eiendom AS
Plankonsulent: Norconsult AS
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Tilgjengelighet
Renovasjonsforskriften regulerer krav til vei og
fremkommelighet. Henting og transport av avfall fra
husholdninger skjer med spesialbygde biler som
komprimerer avfallet. Renovasjonsbilene kan komme
opp i en maks totalvekt på 30 tonn og en aksellast på 9
tonn. Kjørbar vei er vei som har snuplass og har
kurvatur, stigningsforhold, bredde og styrke til å tåle et
renovasjonskjøretøy. Det må ikke være greiner eller
annet som kan hindre renovasjonsbilen, skade bilens
sikkerhetsutstyr, eller hindre sjåførens utsyn.
Kjørebanen skal være minimum 3 m bred + veiskulder
0,5 m på hver side. Veiskulder er kjørbart felt som ligger
inntil kjørebanen. Veier og bruer må tåle et akseltrykk
på 9 tonn, og kurvatur og stigningsforhold må oppfylle
veinormalens krav til kjøring med lastebil type L,
normalt ikke over 8-10 % stigning.
For å sikre trygg trafikk, må det opparbeides tilstrekkelig
med snumuligheter som er tilpasset vegvesenets norm
for store lastebiler (L). Snuplassene må ikke blokkeres
med parkerte biler eller annet materiell. Rygging skal
unngås av sikkerhetsmessige årsaker, og rygging skal
kun skje for å snu. Det er snuplass eller mulighet for
gjennomkjøring som ofte mangler i trange boligfelt.
Beholdere skal plasseres så nærme kjørbar vei som
mulig, maks 10 m fra vei. Avfallsbeholderne skal stå lett
tilgjengelige og plasseres i utkanten av boområder. Det
er ikke ønskelig at renovasjonsbiler skal kjøre inn på
gårdsplasser og tun på grunn av sikkerheten til myke
trafikanter.
Nedgravde renovasjonsanlegg
Nedgravd renovasjonsanlegg er en bedre løsning enn
tradisjonelle beholdere da det er estetisk
plassbesparende. Andre fordeler er for eks. at anlegget
er mer brannsikkert, har færre tømmepunkter, er sikret
mot skadedyr, reduserer tungtrafikken i boligstrøk og
har mye mindre lukt da avfallet lagres under bakken.
Ønsker en utbygger ovennevnte løsning er dette et godt
alternativ med en bebyggelse på minimum 10-15
husstander. Utbygger må søke HRA før utbygging for å
sikre planlegging, befaring, tilgjengelighet og
kapasitetsberegning. Utbygger betaler alle utgifter
knyttet til etablering av anlegg. Renovasjonsgebyr for
husholdning hvor nedgravd renovasjonsanlegg
benyttes, blir det samme som standard
renovasjonsgebyr. Det finnes to typer nedgravde
beholdere; helt nedgravd og delvis nedgravd.
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Tema er utredet i samarbeid med
HRA i prosjekteringen av
området. Foreslåtte løsning er
derfor avstemt og avklart med
HRA.

Planforslaget legger opp til felles
renovasjonsanlegg og dette er
innarbeidet i planforslaget.

Kapasitetsberegninger

Forslagsstiller: Brynsås Eiendom AS
Plankonsulent: Norconsult AS
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En utbygger må beregne kapasitet etter oppsatt
tømmeintervall, da det ikke er valgmuligheter i forhold
til denne problematikken.
Matavfall og restavfall tømmes hver 2. uke
Papir og plastemballasje tømmes hver 4. uke
Glass- og metallemballasje tømmes hver 8. uke
8.Silvia Tatjana Harung, uttalelse 02.03.2021
9. Christian Haakaas uttalelse 02.03.2021
Harung og Haakaas reagerer på at de ikke har vært
informert om utbyggingen av boligfeltet Lauvlia øst i
forbindelse med tomtekjøp og husbygging. De viser til
at de siste årene har vært utfordrende på ulike måter
og at de søker et rolig liv på landet. De er sterkt imot
planarbeidet som er varslet og fremtidig utbygging i
området.

10. Advokat Støen og Thoresen på vegne av Tatjana
Harung og Christian Haakaas, brev 15.02.2021
Huset er plassert øverst på eiendommen og nært
kommunal veg.
Peker på støyproblematikken utvidelse av vegen vil
medføre, forurensning og økt trafikksikkerhetsrisiko i et
område hvor det bor mange små barn.
Viser til at det ikke foreligger støykart for øvre del av
Lauvliafeltet som grenser mot kommunal veg og at
støytiltak ikke er nevnt som nødvendig støyskjerming.
Videre bemerkes at en utvidelse av vegen med økt
vegbredde og gang- og sykkelsti vil avstanden mellom
veg og bebyggelse være kortere enn alminnelig
byggegrense mot offentlig veg jf. vegloven § 29.

Stiller spørsmål om hvorvidt utvidelsen av vegen vil
berøre eiendommen 93/41 og hvem skal måtte avstå
areal for å utvide vegen i den grad som er antydet.

Anmodes på det sterkest at det vurderes andre
alternative adkomster inn i området ved helt eller delvis
omlegging av trase. Som et minimum må det foreligge
en plan for hvordan de berørte eiendommene i best
mulig grad kan skjermes for støy, forurensning og den
trafikksikkerhetsrisikoen som en utvidelse av vegen til
medføre.

Forslagsstiller: Brynsås Eiendom AS
Plankonsulent: Norconsult AS

Merknaden omfatter flere
forhold utover planarbeidet for
Lauvlia øst. Disse går vi ikke
nærmere inn på i merknadsbehandlingen. Innspillene som
berører planarbeidet er gjengitt i
merknad nr. 10, og er derfor
besvart under dette avsnittet.

Det er utarbeidet en
støyutredning av kryssområdet
som viser at boligen blir berørt av
gul støysone. En støyskjerm med
1 m høyde og 26 m lengde vil
ivareta hensynet til
vegtrafikkstøy. Denne er
innarbeidet i planforslaget.
Byggegrensen mot offentlig veg
jf. vegloven § 29 er målt fra
senterlinje veg. Bredden på
vegen er derfor underordnet.
Planen endrer ikke på
byggegrensen gitt i gjeldende
plan for Lauvlia.
Utvidelse av vegen berører ikke
eiendom 93/41. Planens
avgrensning er lagt til
eksisterende eiendomsgrense til
93/41.
Det foreslås regulert inn en
støyskjerm som avbøtende tiltak
for eiendommen. Utbyggingen
bedrer trafikksikkerheten i
området ved at kryssområdet får
en mer trafikksikker utforming.
Det blir også fast dekke på
kommunal vegen som medfører
at trafikken vil generere mindre

E-post:
firmapost@norconsult.com

Tlf. +47 67 57 10 00

Reguleringsplan for Lauvlia øst – Plan-ID 3446-E286 – Planbeskrivelse

Det bemerkes videre at den aktuelle utbyggingen vil
ødelegge tur- og friluftsområder. Knyttes bekymring til
hvorvidt det er gjort beregninger knyttet til at store
områder endres fra skog til boligområder, hvordan
dette vil påvirke flomfare, skredfare, erosjon o.l og viser
til NVEs brev av den 30.06.2020. Dersom kommunen
godkjenner utbyggingen synes dette å gå på tvers av
både nasjonale retningslinjer for fortetting og
byutvikling samt innspill fra Fylkesmann, rådmann og
Statens vegvesen.
Anmodes om at ovennevnte merknader hensyntas i det
videre planarbeidet.
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støv. Kjørearealet trekkes for
øvrig noe unna eiendom 93/41.
Reguleringen er i tråd med
overordnet plan. Det foreligger
ingen aktsomhetsområder i NVEs
kartbaser over naturfarer for
planområdet. Overvann og
flomfare er utredet og i
planarbeidet og ivaretatt
gjennom planforslaget. Det er
ikke avdekket andre kjente
naturfarer.

Harung har også skrevet et brev til ordfører Randi Eek
Thoresen datert 08.03.2021. Hvor hun bla. påpeker en
skuffelse over at kommunen ikke har spilt med åpne
kort om utbyggingen.
Støen og Thoresen har i etterkant også påpekt forholdet
om lysforurensning som vil belaste 93/40 ved inn- og
utkjøring av boligområdet.

11. Mari Johnsrud, uttalelse 21.02.2021
Lurer på hva som skjer med gapahuk og bålplass som
ligger på området. Vil det bli kompensert på noen
måte? Hva er planen for lekeplasser?

Vegen fra Lauvlia øst faller ned
mot 93/40. Det vil si at veglysene
vil peke ned i vegen og ikke rett
frem og opp mot huset. Vegen
blir også belyst, dvs. at bilene
kjører med nærlys. Disse lysene
går ikke så høyt og langt som
fjernlysene. Etter vår vurdering vil
lysinnfallet mot eiendommen
som følge av utbyggingen være
av begrenset omfang. Noe
lysinnfall må forventes når bolig
er plassert nært inntil veger og
kryss.

Gapahuk og bålplass ligger
utenfor området som blir bebygd.
Området blir videreført som
landbruksområdet med en turveg
i nærheten, så gapahuken og
bålplassen skal videreføres som
den er. Se planbeskrivelsen pkt.
3.3.7.
Det er avsatt areal til leke- og
møteplass i planforslaget.

12. Fredrik Kjørven, uttalelse 12.02.2021
Er positiv til mer bygging og tilflytting i området! Som
innbygger i dagens Lauvliafelt er dette kjærkomment.

Forslagsstiller: Brynsås Eiendom AS
Plankonsulent: Norconsult AS
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Forstår ikke helt avgrensningen til foreslått planområde.
I både A1 og A3 som er egne vedlegg er 95/2 inkludert.
Mens det i det jeg kaller "utsnitt 1" i vedlegget er det
ikke inkludert.
Antar at 95/2 ønskes inkludert av forslagsstiller.
Vår tilnærming som innbyggere og aktive brukere av
dette området (95/2) både som adkomst til skog og
videre vei til Holtergutua og eget område for aktivitet
med gapahuk og utkikksplass. Vår innstendige
oppfordring om 95/2 skal bygges boliger på er at det
kompenseres for bortfall av et av få samlingspunkter på
byggefeltene i Lauvlia.
Jeg håper forslagsstiller sammen med grunneier ser at
innbyggerne i dagens Laulia og nye Lauvlia øst trenger
områder utenfor egne tomter som samlingspunkter og
det å kunne bruke den fine naturen rundt her. Det
satses på å få folk fra andre kommuner enn Gran til å
flytte hit, da er det viktig at det ikke bare kommer hus
tett i tett, men at "byfolkene" faktisk får oppleve
kvalitetene og naturen som er så nært her.
13. Jørgen Ivar Kjørven, uttalelse 12.02.2021
Mener at nedre del av feltet må bevares. Stien over til
Svendsrud (Gammel sti, hevd) må holdes åpen. Det
samme gjelder bålplass/gapahuk i samme område
14. Lillian Løvlien Rein, brev 12.03.2021
Kommer med forslag på hovedadkomst/tilførselsveier
til byggefeltet. Dersom det blir slik utbygger foreslår
skal all trafikk gå via kommunal veg Løvlia. Dette vil
medføre en større utvidelse av gutua og beslaglegge
tilgrensede eiendommer på en negativ måte. Utvidelsen
vil gå på bekostning av LNF arealer med dyrka mark og
beitemark og dette er ikke ønskelig for grunneierne som
vil bli mer berørt.
Kommer med ulike forslag på endring av tilførselsveier
til området og mener disse i hovedsak bør ligge på
utbyggers egen tomt, som bør være naturlig. Med
hovedadkomst via Løvlibakken og ny veg fra
Holtergutua kan Løvlia klare seg med en mindre
oppgradering.
Rein etterspør at de foreslåtte forslagene vurderes
seriøst.
Viser til planinitiativet og spørsmålet om det er knyttet
andre grunneiere eller rettighetshavere innenfor
foreslått planavgrensning?

Forslagsstiller: Brynsås Eiendom AS
Plankonsulent: Norconsult AS
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Forslagsstiller foreslo et større
planområde i planinitiativet enn
det som ble resultatet etter
politisk behandling. Derfor er det
avvikende kart.
Gnr/bnr 95/2 blir ikke berørt av
boligutbyggingen, men det skal
legges en turveg gjennom
eiendommen. Adkomsten ut til
skogen blir med dette bedre.
Det er avsatt areal for felles
lekeplass i planforslaget og
opparbeidelsen er sikret gjennom
rekkefølgebestemmelser.

Viser til besvarelse i pkt. 11 og 12.

Kommunal veg som adkomstveg
er å foretrekke fremfor privat
veg. En oppgradering av Løvlia
betyr å utbedre standarden på
vegen med begrenset
breddeutvidelse og ny
overbygning på vegen. Det er
tilstrebet å legge utvidelsen på en
slik måte at ulempene for
omgivelsene blir minst mulig.

Planinitiativet omtalte kun
forslagstillers grunneiendommer.
Det kom frem i oppstartsmøtet at
kommunen vurderer behov for
oppgradering av kommunal veg
Løvlia som berører andre
grunneiere.
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I henhold til naturmangfold forventer man at
statsforvalterens forutsetninger blir etterfulgt ved at
man enten regulerer til naturvern med buffersone eller
at området tas ut av planen. Samt så bør det foreligge
en buffersone mellom naturområdet og nye boliger, vei
eller andre inngrep for å hindre at sumpskogen blir
negativt påvirket ut utbyggingen.
Rein mener reguleringen av hele arealet burde blitt tatt
opp til fornyet politisk vurdering med bakgrunn i
statsforvalterens forutsetning ihht. naturtype og den
innsigelse statsforvalteren har hatt til tiltaket som
sådan, samt på bakgrunn av selve beliggenheten til
arealet. Beliggenheten strider imot de sterke føringene
som er i overordnet planverk for en god og langsiktig
utvikling av Hadelandsregionen som helhet og viser til
regional plan for Hadeland 2015-2021. Her etterlyses
sterkere planstyring på et overordnet nivå.
Utbyggers ønske om nedbygging av LNF arealer som
ligger utenfor kommuneplanens regulering til
boligformål, selv om dette ikke ble akseptert i
Planutvalgets vedtak den 27.01.2021.
Rein er uenig i at LNF-området på Holter vil fremstå som
et inneklemt restareal mellom to utbygde områder. Ser
en på kart og terreng stemmer ikke dette. Det vil vel
faktisk heller oppfattes som luftigere for byggeområdet
sin egen del.
Beitedyr inntil et byggefelt behøver ikke være noen
kime til konflikt. Dersom man velger å bosette seg midt i
et landbruksområde, må man opplyses og være
innforstått med hva dette kan innebære.

Naturmangfold er utredet i
planarbeidet, se pkt. 3.3.3-4.

Det har vært flere rådyrfar i byggeområdet, som nå
forsvinner, hva med dette?

Artsdatabanken er sjekket ut og
rådyr er ikke registrert i området.
Rådyr er kategorisert som
livskraftig. Tema er ikke utredet
nærmere. Viser for øvrig til pkt.
3.3.3-4.

Innflytting inn i et landbruksområde. Må opplyses om
ved salg av tomter at dette er et aktivt
landbruksområde med alt dette innebærer.

Reguleringsplanen kan ikke styre
hva som opplyses om i salget av
tomter. Informasjonen er
innarbeidet i planbeskrivelsen.
Det er stilt krav om gjerding mot
utmark i planen og at eierskapet
ligger på grunneiendommen til
93/6. Bruk av viltgjerde for å
gjerde inn området vurderes i
utgangspunktet som en lite
heldig løsning, både med hensyn
til beboernes og dyrs adkomst til
og fra området.

Det har vært en del problemer med gjerde mot utmark.
Det bør derfor sette sopp trappetrinnsoverganger for
turgåere slik at de ikke trenger åpne noen lee. Eier av
landbrukseiendommen som byggefeltet legges på bør
være ansvarlig for gjerdehold mot utmark, videre bør
utbygger stå ansvarlig for å erstatte gjerder som blir
undergravet og ødelagt som følge av arbeid med
tilretting av byggefelt. Egentlig bør vel hele
byggefeltene pålegges og gjerdes inn av utbygger.
Forslagsstiller: Brynsås Eiendom AS
Plankonsulent: Norconsult AS

I Kommuneplans arealdel er
området avsatt til fremtidig
boligbebyggelse. Området ble
tatt inn i kommuneplanen etter
megling da det var innsigelse til
området. Bruken av området til
boligbebyggelse er derfor avklart
med regionale myndigheter og
detaljreguleringsplanen er i
samsvar med overordnet plan.
I betydningen inneklemt er det
lagt til grunn at beiteområdet vil
grense inntil bebygde områder.
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Enkelt viltgjerde burde settes opp rundt regulert
område. Noe som også hadde vært et stort pluss for
feltbeboerne.
Navneforslag til området: Løvlibeitet eller Løvlihavna

5

Navn på plan er avklart med
kommunen og er et navn på
reguleringsplanen som er
gjenkjennbart og lokaliserbart for
innbyggerne.

FORSLAGSSTILLERS VURDERING

Planforslaget er i samsvar med overordna plan og legger til rette for etablering av frittliggende
småhus boligbebyggelse. Det reguleres en felles skjermet leke- og møteplass sentralt i
planområdet som kan innby til ulike aktiviteter. Planforslaget ivaretar at man får
sammenhengende grønnstruktur som binder planområdet sammen med området rundt.
Planen legger til rette for myke trafikanter ved at det er lagt inn fortau langs den mest
trafikkerte vegen i planområdet. Trafikksikker skoleveg er tilrettelagt ved at det er gode
krysningspunkter og lav fartsgrense på bilvegen.
Det er utredet og lagt opp til gode løsninger for samfunnssikkerhet og beredskap. Forholdene
til flom, overvann, støy, beredskapsadkomst for utrykningskjøretøyer, mm er godt løst i
planen. Nærmere beskrivelser om de enkelte forhold er ellers godt tilgjengelig i dette
planmaterialet.
Løsningen mener vi svarer opp forventningen om høy arealutnyttelse for denne typen
boligområde med småhusbebyggelse i tråd med regionale føringer og ønsket om å utnytte
arealene mest mulig effektivt. Det forventes at man kommer raskt i gang med å realisere et
spennende og ettertraktet boligområde med gode bokvaliteter.

6

VEDLEGG

Vedlegg 1:
Vedlegg 2:
Vedlegg 3:
Vedlegg 4:
Vedlegg 5:
Vedlegg 6:
Vedlegg 7:
Vedlegg 8:

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse), datert 21.01.2022
Illustrasjonsplan, datert 24.01.2022
Innspill-merknader ved varsel om oppstart, datert 10.11.2021
Fagnotat for støy, 21.01.2022
Fagnotat for naturmangfold, datert 25.02.2022
Fagnotat overvann, datert 10.11.2021
Overordnet VA-plan, datert 11.11.2021
Teknisk plan veg, datert 21.01.2022

Forslagsstiller: Brynsås Eiendom AS
Plankonsulent: Norconsult AS
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