
Referat fra oppstartsmøte – reguleringsplan for Lidskjalvgutua/ Storgata 
 

Sted:  Gran rådhus  
Dato: 14.09.2018 

Deltakere: TG Eiendom Gran AS (forslagsstiller): 
- Tore Gulbrandsen, eier halvpart av TG Eiendom Gran AS 
- Arild Gulbrandsen, eier halvpart av TG Eiendom Gran AS (arild@g-o.no)  

 
Felix Arkitekter AS (plankonsulent):  
- Eva Sjue, daglig leder (esj@felixark.no)  
- Ingebrigt Fores, sivilarkitekt MNAL (ifo@felixark.no)  
 
Gran kommune: 
- Sigrid Lerud, fagansvarlig arealplan (sigrid.lerud@gran.kommune.no) 
- Anne Lise Koller, arealplanlegger (anne.lise.koller@gran.kommune.no) 
- Anne Borgedahl, enhetsleder plan, bygg og oppmåling 

(anne.borgedahl@gran.kommune.no) 
- Arne Olav Olsen, enhetsleder samferdsel (arne.olav.olsen@gran.kommune.no) 
- Thomas Gundersby, VA-ingeniør (thomas.gundersby@gran.kommune.no) 

 
Forfall/ andre: 
- Øistein Mangset, seniorsivilarkitekt MNAL, Felix Arkitekter AS 

(oma@felixark.no)  
- Gro Nordal, fagansvarlig kart og oppmåling (gro.nordal@gran.kommune.no) 

- Kari Møyner, kulturvernkonsulent (kari.moyner@gran.kommune.no)  
- Trygve Rognstad, enhetsleder vann og avløp 

(trygve.rognstad@gran.kommune.no)  
- Gro Vestues, spesialkonsulent, bl.a. naturmangfold (gro.vestues@gran.kommune.no)   

 
Arkivnr: 18/01893 
PlanID: E270 

 
Agenda/sjekkpunkt Kommentar 
Presentasjon av 
møtedeltakerne 
Rolleavklaring 
(forslagsstiller, grunneier, 
plankonsulent, kommunens 
saksbehandler) 
 

Forslagsstiller er TG Eiendom Gran AS. 
 

Plankonsulent er Felix Arkitekter AS 
 

Hjemmelshaver av 262/8 og 262/84 er TG Eiendom Gran AS.  
Se også under eiendomsforhold. 
 

Kommunens saksbehandler: Anne Lise Koller 
 

Planstatus 
Avklare forhold til 
kommuneplan og andre 
overordnede planer. 
 

Området er avsatt til sentrumsformål både i kommuneplanen for Gran 
og i kommunedelplan for Gran sentrum, vedtatt 12.12.13.  
 

I kommunedelplan for Gran sentrum utgjør ønsket planområde nordre 
del av område 13, jf. figur 1. Område 13 (Storgata øst) er del av 
«bykjernen» definert i «Utviklingsveileder Gran sentrum» som er en 
veileder som skal legges til grunn ved utforming av planer og tiltak.   
 
Planlagt område vil erstatte deler av flere reguleringsplaner, jf. figur 2.  



 
Figur 1. Utsnitt fra kommunedelplan for Gran  
 

 
Figur 2: Utsnitt over gjeldende reguleringsplaner. 

13 



Følgende reguleringsplaner ligger innenfor/ grenser inntil planlagt nytt 
planområde:  
 Reguleringsplan for miljøgate gjennom Gran sentrum (E-212), vedtatt 

13.06.2013. Rekkefølgebestemmelser i denne må videreføres. 
 Reguleringsplan for Vassende sentrum – Strgata øst (E-128), vedtatt 

24.06.1999. Flere bygninger langs Storgata er regulert til spesialområde 
bevaring.  

 Reguleringsplan for Vassenden sentrum (E-54), vedtatt 07.11.1985. 
Regulering til blant annet forretning/ kontor, gårdsplass og parkering. 

 
Etterskrift: Det gjøres oppmerksom på at byggelinje i reguleringsplan for 
miljøgata gjennom Gran sentum ikke vises i digitalt kart, kun på pdf-kartet 
av reguleringsplanen. Byggelinjen er 12,5 m fra senterlinje veg, jf. figur 3.  

 
Figur 3: Utsnitt fra reguleringsplan for miljøgate gjennom Gran sentrum 
 
Temaplan Natur og kulturarv i Gran kommune, del 2 Bygningsmiljøer i 
tettstedet Gran, vedtatt i kommunestyret 22.06.2017, tar for seg Linnerud 
(gnr. 262, bnr. 8).  
 
Etterskrift: I salgskontrakten ligger salgsoppgaven som vedlegg. Der stilles 
det krav om regulering av hele kvartal 13. 

Presentasjon av prosjektet/ 
planideen 
 

Det er foreløpig planlagt ca. 45 nye leiligheter/ boenheter i blokk, 5-7 
familieboliger og ca. 750 m2 næringsareal. Reguleringsplan for 
miljøgata og utviklingsveileder for Gran sentrum er lagt til grunn. 
 
Det foreslås en fortetting av nåværende eiendommer med boliger, 
kontorer og forretninger på gateplan. Bebyggelsen er planlagt 
organisert i en kvartalsstruktur, hvor blokkbebyggelsen danner 
strukturerende byvegger mot det omkringliggende vegnettet. Det er 
planlagt aktiv fasade mot miljøgata (første etasje).  
 
Det foreslås i tillegg en rekke med mindre boliger innenfor kvartalet, 
som kan gi et godt tilbud til familier som vil bo urbant med hage. 
Småhusbebyggelsen kan ta opp høydeforskjellen mellom 
gårdsrommet og arealet bak bebyggelsen mot Storgata. Mot 
Oslolinna antydes det opp mot 6 etasjer. 
 
Kvartalsstrukturen skjermer et sammenhengende gårdsrom med 
solrike uteplasser som vil gi romslige utearealer og lekeplasser. I 
tillegg planlegges det verandaer/ balkonger. Det foreslås 
gangforbindelser i nord/syd-retning, samt tverrforbindelser som 
binder Miljøgata sammen med Storgata. 
 
Under ny bebyggelse og gårdsrom, foreslås en delvis nedgravd 
parkeringskjeller med atkomst fra eksisterende avkjørsel fra Storgata. 



Garasjekjelleren tar opp høydeforskjellen mot Miljøgata, slik at det 
sikres direkte inngang til forretninger etc. fra gang-/sykkelvegen. Det 
kan legges til rette for at parkeringskjelleren kan sammenkobles 
med en tilsvarende, fremtidig parkeringsløsning for den søndre delen 
av kvartalet. Kjelleren vil delvis bli eksponert. Adkomst er planlagt 
fra Storgata, felles med søndre del av område 13. Gårdsrommet er 
planlagt kjøresterkt for brøyteredskap, men ikke for brannbil. 
 
Det foreslås ikke endringer av eksisterende bebyggelse mot Storgata. 
Denne bebyggelsen er planlagt videreført regulert til bevaring. 
 

Plantype og 
planavgrensning 
Vurdere plantype og hvilke 
områder som skal inngå i 
planen. 
 

Detaljregulering etter PBL § 12-3. 
 
Planavgrensning:  
- Eiendommene 262/8, 262/84, 262/73, 262/76, 262/62, 262/122, 

262/58, 262/57. 
- Deler av eiendommen 262/68, 263/142 og 163/66. 
 
Frisiktsoner skal inngå i planavgrensningen.  
 
Informert om i møtet, men det som er opplyst i etterskrift gjelder:  
Det er ønskelig at hele område 13 blir regulert samlet, men på grunn 
av usikkerhet når miljøgata blir bygget, vil ikke kommunen kreve at 
hele område 13 inngår i reguleringsplanen. Dersom ikke hele område 
13 inngår i planområdet, må planforslaget vise hvordan øvrig del av 
område 13 kan bygges ut (adkomst, renovasjon, bygningsstruktur 
mm.) Kommunen ber forslagsstiller ta kontakt med øvrige 
hjemmelshavere innenfor område 13 for å høre om de blir med på 
felles reguleringsplan. 
 
Dersom resten av område 13 inngår i planområdet vil også følgende 
eiendommer helt eller delvis inngå: 262/48, 262/115, 262/144 og 
262/145. 
 
Etterskrift: I salgskontrakten, der salgsoppgaven ligger som vedlegg, 
stilles det krav om regulering av hele kvartal/ område 13. Dette var 
ikke kjent for kommunens representanter på møtetidspunktet. Gran 
kommune krever derfor at det varsles oppstart for hele kvartalet og at 
eventuelle justeringer av planområde heller gjøres i etterkant, når 
innspill er vurdert. 
Plankonsulents kommentar til etterskriften: «Planavgrensningen tar 
nå med seg hele område 13, avgrenset mot veiformålet langs ny 
miljøgate, mens veiformål for Lidskjalvgutua er tatt med.» 

Planprogram  
Krav om 
konsekvensutredning iht. 
KU-forskriften? 
 

Ikke krav til planprogram eller konsekvensutredning etter ny forskrift 
om konsekvensutredninger (2017). 

Navn på planen   
Adressenavn, gatenavn 
 

Reguleringsplan for Lidskjalvgutua/ Storgata 
 

Ikke behov for nytt gatenavn. 



Eiendomsforhold  
Kvalitet på 
eiendomsgrenser, evt. 
avtaler, heftelser, 
rettigheter, urbant 
jordskifte 
 

Eiendommer 262/8 og 262/84 har sikre grenser. Innenfor område 13 i 
kommunedelplan for Gran er følgende eiendommer: 
 

Eiendom 
(gnr/bnr) 

Hjemmelshaver Kommentar 

262/8 TG Eiendom Gran AS Ca. 2,9 daa.    

262/84 TG Eiendom Gran AS Ca. 2,4 daa. 

262/73 

262/76 

Andrea Müller og Dag 
Kristian Prestkvern 

Sirkeleiendommer, 
Storgata 19 

262/62 Arja Eiendomsutvikling AS Sirkeleiendom. 
Storgata 21 

262/122 Arja Eiendomsutvikling AS 124 m2 

262/58/0/1 

262/58/0/2 

Arja Eiendomsutvikling AS Sirkeleiendom. 
Storgata 25 

262/58/0/3 Langedrag 
Eiendomsselskap AS 

Sirkeleiendom, 

Storgata 23 

262/57 Bentor ANS Sirkeleiendom, 
Storgata 27 og 29 

263/142 Gran kommune Lidskjalvgutua  

262/68 Linstad Eiendom AS Søndre del 

163/66 Oppland fylkeskommune/ 
Statens vegvesen region øst 

Storgata 

Etterskrift: Søndre del av område 13, som også skal inngå i 
varsel om oppstart: 

262/48 Linstad Eiendom AS Søndre del 

262/115 Ansgar Wien og Olaf Georg 
Wien (død) 

Søndre del 

262/144 Gran kommune Fortau 

262/145 Gran kommune Del av fortau 
 

Før forslag til reguleringsplan innsendes for førstegangsbehandling, 
må avtaler for å få gjennomført planen være på plass. Det tenkes 
særskilt på avtale om adkomst over annens manns grunn. Kommunen 
anmoder forslagsstiller til tidlig kontakt med berørte.  
 

Etterskrift: 
Kommunen krever dokumentasjon på at det har vært kontakt med alle 
parter innenfor planområdet. Om nødvendig, kan kommunen bistå i 
møter med naboeiendommer. 
Plankonsulents kommentar til etterskriften: «Planavgrensningen tar 
nå med seg hele område 13, avgrenset mot veiformålet langs ny 
miljøgate, mens veiformål for Lidskjalvgutua er tatt med.» 
 
Ved spørsmål om revisjon av oppmåling, ta kontakt med fagansvarlig 
kart og oppmåling Gro Nordal.  
 



Tekniske forutsetninger 
Adkomst/avkjørsel, veger, 
parkering, snuplass, vann, 
avløp, snødeponi, trafo, 
gatelys, renovasjon, 
fjernvarmetilknytning, 
klima og energi 
 

Det kan ikke planlegges for industri eller plasskrevende handel. 
 
Adkomst: Det må planlegges god adkomst til området. Adkomst er 
planlagt fra Storgata. I utgangspunktet tenkt mellom Storgata 15 og 
19. Det kan også planlegges for enveiskjøring, så lenge hele område 
13 blir ivaretatt.  
Korrigering: Ved enveiskjøring minimum bredde 3,5 m pluss skulder 
på 0,25-0,5 m. Viktig at også myke trafikanter har plass.   
 

Det er ikke regulert adkomst fra miljøgata. Ved ønske om adkomst 
herfra, må dette avklares med Statens vegvesen.  
 
Internt vegsystem: Minimum 2,5 m kjøreveg pluss areal for myke 
trafikanter. Dersom renovasjonskjøretøy skal benytte internt 
vegsystem, må bredde og utforming avklares med Hadeland og 
Ringerike avfallsselskap (HRA). 
 
Veger: Lidskjalvgutua er smal. Det må planlegges bedre adkomst for 
gående og syklende. Ta den med Lidskjalvgutua i planen. 
 
Trafikkberegning: Legg til grunn 5 bilturer per døgn for hver 
boenhet.  
 
Parkering: 15 plasser er klausulert til Smietorget. I tillegg 30 plasser 
som skal opprettholdes, men som det kan tas betalt for og inngå i 
parkeringsdekningskrav til næringsareal. Bestemmelser må også 
inneholde krav til HC-parkering og sykkelparkering. 
 
Renovasjon: Hadeland og Ringerike avfallsselskap (HRA) må 
kontaktes av plankonsulent/ forslagsstiller.  
Korrigering: Renovasjonsløsning skal være akseptert av HRA før 
offentlig ettersyn. Plankonsulent/ forslagsstiller har opprettet dialog 
med HRA etter oppstartsmøtet og har mottatt retningslinjer.  
 
Snøopplag: Det må planlegges hvor snø skal kunne lagres ved 
brøyting.  
 
Vann og avløp: Ledningstraseer ligger i Storgata. Kontaktperson i 
kommunen er VA-ingeniør Thomas Gundersby.  
 
El-nett: Forslagsstiller/ plankonsulent tar kontakt med Glitre Energi 
AS. Det ligger strømførende kabler under terreng. Ved behov for 
trafo, reguleres dette inn med eget arealformål dersom trafo ikke er 
planlagt innenfor en bygningskropp. I dag står det en trafo i søndre 
del på eiendom 262/84. 
 
Etterskrift:  
Fjernvarmetilknytning: Planområdet ligger i sin helhet innenfor 
konsesjonsområde for fjernvarme til Norske Varmeleveranser AS. 
 



Trafikksikkerhet 
Gang- og sykkelveg-
forbindelse, sikker 
skoleveg, plassering av 
uteoppholdsarealer/lek 
 

Skoleveg til Trintom barneskole, Gran ungdomsskole og Hadeland 
videregående skole, fra planområdet er definert som trygg. Nærmeste 
barnehager er Espira Romholt og Rakalauv.  
 
Det er lagt opp til flere gangfelt over miljøgata. 
 

Overvann og flom.  
Fordrøyning, flomveger, 
overvannsplan, tre-
trinnsstrategien 

Plankonsulent/ forslagsstiller er åpen for grønne tak og mener det er 
visuelt bedre. Blågrønn faktor er kjent for plankonsulent. Kommunen 
ønsker faktor minimum 0,7 etter veileder «Blågrønn faktor»: 
http://www.klimatilpasning.no/veiledere/blagronn-faktor 
  
Overvannsplan/ beregninger bør gjøres samtidig med 
reguleringsplanprosessen. Det må innarbeides følgende 
reguleringsbestemmelse: «Utbygging innenfor planområdet skal ikke 
medføre raskere avrenning til overvannsnett eller vassdrag enn det 
som var tilfelle før utbyggingen.» Offentlig overflatevann – 4 m/s.  
 
Deler av område 13 ligger innenfor faresone for 200-års flom og 
1000-års flom. Det er laget flomsikring i Gran.  
 

Natur: Grunnforhold, 
grunnundersøkelser, 
landskapstrekk, landbruk, 
vegetasjon, naturmangfold/ 
naturverdier, svartelistede 
arter, 
vannforvaltningsplaner 
 

Naturmangfold: 
Prinsippene i naturmangfoldloven må svares ut. Fremmede arter og 
hvordan hindre ytterligere spredning skal også være med i 
vurderingen. 

Lenker til naturbase og artskart: 
Naturbase: http://www.miljødirektoratet.no/no/Tjenester-og-verktoy/Database/Naturbase/ 

Artskart: http://www.artsdatabanken.no/artskart 
  

Miljø og kultur 
Støykilder, støv, lukt, 
naboaktivitet, beite, 
kulturminner, leke- og 
uteoppholdsarealer, 
bokvalitet, bomiljø, sosial 
bærekraft, 
boligsammensetning, 
sol/skyggediagram 
 

Vegstøy må utredes.  
 
I reguleringsbestemmelsene skal det vises til Miljøverndepartements 
veileder om støy, T-1442 (kap 4). 
 
Enebolig på Linnerud, gnr. 262, bnr. 8, er SEFRAK registret, med 
vernekategori 2, dvs. bygning med spesielt bevaringspotensiale. 
Forslagsstiller har planlagt å rive denne bygningen sammen med 
tilhørende uthus. Det er sendt inn rivesøknad. 
 

Estetikk og 
landskapstilpasning 
Trebruk, fjernvirkning, 
nasjonalt verdifullt 
kulturlandskapsområde 
 

Redegjørelse skal følge reguleringsplanen. Kommunen ønsker pene 
bygg og bruk av tre.  
 
Med tanke på høyder må dette redegjøres for virkninger og 
konsekvenser i planbeskrivelsen. Det bør derfor lages 3D-modell og 
sol/skyggediagrammer som også inneholder nabobebyggelse. 
  

Anleggsfase 
Massehåndteringsplan, 
mellomlagring, 
anleggstrafikk, støy, støv, 

Det må beskrives i planbeskrivelse hvordan anleggsfasen skal løses. 
Det bør stå noe om rekkefølge på utbygging og utbyggers plikter.  
 
Det forventes at det er dårlig grunnforhold.  



tilsmussing av veger, 
trafikk, tidsbegrensninger 
(naboer, skoleveg) 
 

 
 

Risiko og sårbarhet 
Grunnforhold, flom, ras, 
trafikk, høyspent, akutt 
forurensning, brannrisiko, 
kriminalitet, annet 
 

Plankonsulent utarbeider risiko- og sårbarhetsanalyse. Bruk siste 
veileder fra DSB. 
 
Brann: Plankonsulent/ forslagsstiller tar kontakt med Lunner-Gran 
brann og redning. Det må være tilgang for brannbil og 
brannvannsdekning. I foreløpig forslag er det ikke planlagt for 
brannbil i gårdsrom dannet av kvartalsstruktur, siden det krever at 
svært mye areal. Tilgang for brannbil krever asfalt. 
 

Etterskrift: For veiledere om brannsikkerhet vises det til informasjon 
på kommunens nettside: 
http://www.gran.kommune.no/brannsikkerhet.461006.no.html Her 
finnes blant annet veileder for tilrettelegging for brannvesenet. 
 

Kriminalitet: 
For forebygging av kriminalitet vises det til veilederen «Tryggere 
nærmiljøer. En håndbok om kriminalitetsforebygging og fysiske 
omgivelser» 
Lenke: http://kriminalitetsforebygging.no/dokumenter/tryggere-naermiljoer 
 

Utbyggingsavtale  

 
Utbyggingsavtale varsles samtidig med planoppstart. Kommunens 
kontaktperson er Trygve Rognstad. 
 

Prosess 
Varsling, dialog, samarbeid 
naboer, underveismøte, 
medvirkning, 
høring/offentlig ettersyn, 
klageadgang 
 

Kommunen ser gjennom varslingsdokumenter og sosi-fil over 
avgrensning før formell varsling av planoppstart. Husk planskjema. 
 

Kommunetorget ordner adresseliste. Kart bestilles fra 
http://tema.webatlas.no/gran/kartbestilling. 
 
Dialog/ møter med andre grunneiere innenfor planområder utføres av 
forslagsstiller/ plankonsulent. Ved behov kan møte holdes hos 
kommunen med representanter fra kommunen.  
 
Kommunen legger ut informasjon om planoppstart på kommunens 
nettside. 
  
Åpent møte i forbindelse med offentlig ettersyn. 

Krav til levert materiale 
Plankart, datering, digitalt 
kart, bestemmelser, 
planbeskrivelse, 
illustrasjoner, kartgrunnlag, 
tittelfelt, navn på 
dokumenter ved innsending 
 

Krav at følger gjeldende lover, forskrifter og veiledninger.  

Til 1.gangsbehandling sendes planforslag med enkel-filer inkludert 
SOSI-fil av planen (ikke zip-fil).  

Med tanke på framstilling av kartet vises det til: 
www.regjeringen.no/kartforskriften 
 

Ved endringer etter høringsperioden, sender plankonsulent revidert 
SOSI-fil. Planbeskrivelse oppdateres etter høring av plankonsulent/ 
forslagsstiller. 



Etter sluttvedtak oppdateres tegnforklaring (behandling etter PBL), 
og forside planbeskrivelse med vedtaksdato. Kommunevåpen skal 
ikke være på plankartet. Ordfører skriver under på plankartet. 
 
Tekstdokumenter (reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse) 
oversendes både som word og pdf.  
 
Filene skal navnes sånn at det framgår av filnavn hva filen 
inneholder. 
 

Normer og veiledning 
T-1490, SPR/RPR, 
forventninger, VA-norm, 
håndbøker, universell 
utforming, m.m. 
 

Relevante lover, forskrifter og veiledninger, rikspolitiske 
retningslinjer (RPR)/ bestemmelser (RPB), nasjonale forventninger, 
Fylkesmannens forventningsbrev og øvrige føringer forventes kjent 
av plankonsulent. 

Kommunale føringer er kommunal VA-norm. 
 

Det finnes sett med mal for reguleringsbestemmelser på kommunens 
nettside, men disse skulle vært revidert. Det finnes også en nasjonal 
mal.  
 

Gebyrer 
Behandlingsgebyr 
 

Behandlingsgebyr etter kommunens gebyrregulativ.  

Framdrift Normalt må man beregne at planprosessen tar et år. Forslagsstiller 
ønsker å ta sikte på førstegangsbehandling i 28. november eller møte 
i januar 2019. 

 
Annet Kommunen ønsker dialog underveis ved utarbeidelse av forslag til 

detaljreguleringsplan. Det er ønskelig med et arbeidsmøte med 
presentasjon før formell innsending til førstegangsbehandling. 
 
Etterskrift: 
I salgskontrakt vedlagt salgsoppgave, stilles det krav om regulering 
av hele kvartal 13. Dette var ikke kjent for kommunens 
representanter i oppstartsmøtet. Kommunen ser at det kan finnes 
argumenter både for og imot å regulere hele kvartalet, men vil kreve 
at det varsles oppstart for hele kvartalet uansett. Det er enklere å 
levere forslag for et mindre område enn det som er varslet, enn å 
måtte varsle oppstart på nytt for et større område. Kommunen ønsker 
dokumentasjon på at det har vært kontakt med øvrige grunneiere i 
området. Kommunen kan bistå på møter med andre grunneiere om 
nødvendig. Avtaler om atkomst over annen manns grunn må være på 
plass før offentlig ettersyn. 
 
Utviklingsveileder for Gran sentrum setter krav til at det gjøres 
vurdering av planforslaget mot veilederen. Eget notat/ referat skal 
vedlegges planforslaget. 
  

 
Referat er revidert/ korrigert 11.10.2018 etter tilbakemelding fra forslagsstillers 
plankonsulent. 


