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1 Innledning 

Roa har med sin lange historie etablert seg som det største tettstedet nord i Lunner. Tettstedet har 
mange kvaliteter, men mangler et klart definert sentrum. For å skape et livskraftig tettsted i 
nordbygda vil det være en viktig faktor for utviklingen i hele planområdet at det blir etablert et 
klart definert sentrum. For å sikre at dette skjer er det hensiktsmessig å utarbeide en strategiplan 
gjennom en områderegulering av Roa. 
 
Områderegulering er en plantype der kommunen har ansvaret for rammene, innholdet og 
framdriften i planprosessen. I følge plan- og bygningsloven § 4-1 skal det utarbeides planprogram for 
alle planer som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Planprogrammet skal klarlegge 
målsettinger og overordnede rammer for planen, jf plan- og bygningsloven § 4-1 og § 12-2. 
 

1.1 Mandat  
 

Kommunedelplan Samfunnsutvikling 2015 – 2018 inneholder følgende strategi: 

 

 Det skal lages en stedsutviklingsplan for tettstedet Roa. Denne skal som minimum ta opp i seg 
følgende elementer: 
 

o Fortetting av området, herunder å tilrettelegge arealer for bygging av leiligheter 
o Næringsarealer 
o Ny RV4 med tilhørende kryssløsninger 
o Miljøgate og andre tiltak knyttet til utbyggingen av RV4 
o Kommunal tjenesteproduksjon lagt til Roa/planlagt på Roa 
o Møteplasser, turstier og offentlige rom 
o Planarbeidet skal involvere aktuelle organisasjoner og frivillige lag/foreninger 
o Formannskapet skal være styringsgruppe for planarbeidet 

 

 For å sikre gjennomføring av planen skal det utarbeides en områdereguleringsplan for Roa slik at 
ønsket utvikling sikres gjennom en juridisk bindende plan. 

 

På bakgrunn av dette ble det utarbeidet en prosjektplan som ble vedtatt av kommunestyret 4. 

februar 2016 (sak 6/16). Prosjektplanen beskriver en prosess med fire faser, organisering, økonomi 

og fremdrift. Fase 1 og 2 var gjennomføring av en steds- og mulighetsanalyse. Dette arbeidet ble 

gjennomført av Asplan Viak høsten 2016. God involvering av innbyggerne har vært sentralt i 

arbeidet med steds- og mulighetsanalysen, noe som har ført til at analysen er godt forankret i 

lokalbefolkningen. Forankring er et viktig premiss for et konstruktivt samarbeid i arbeidet med 

områdereguleringsplanen. Steds- og mulighetsanalysen ble vedtatt av Lunner kommunestyre 

9.februar 2017 (sak 11/17). Steds- og mulighetsanalysen skal legges til grunn for 

områdereguleringsplanen for Roa og er vedlegg til planprogrammet. 

 

1.2 Mål for planarbeidet 
 
Målet med planen er å sikre en helhetlig plan for framtidig utvikling på Roa. Det skal legges til rette 
for et attraktivt og levende sentrum med forretninger, kontorer, tjenesteyting, boliger og 
møteplasser/ grønnstruktur. I tillegg skal planen bygge opp under kommunen sitt mål om å bidra til 
tettsteder som er trygge og attraktive å ferdes i. 
 
Planen skal handle om: 

 Bestemme sentrum på Roa 

 Bymessig sentrumsutvikling 

 Fortetting med kvalitet 

 Torg/møteplasser 

 Ivareta/inkludere viktige kulturminner og kulturmiljøer 
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 Gode gang- og/ sykkelforbindelser til Roa stasjon, Frøystad, ungdomsskolen og turområdene 
omkring 

 Fremheve/tilrettelegge Vigga som blågrønn forbindelseslinje og kvalitet i tettstedet 

 Handel- og service-tilbud 

 Offentlig tjenesteyting 
 

Planen skal gi grunnlag for politisk styring av utviklingen og utnyttelse av ressursene i området. Den 
skal fastsette rammer for utbygging, bestemme hvilke områder som skal detaljreguleres. 
Plandokumentet skal være et entydig styringsdokument, med tydelige føringer for eventuelle 
oppfølgende planer og tiltak. Planarbeidet skal ha god politisk og administrativ forankring. Det skal 
legges til rette for medvirkning fra innbyggerne i kommunen. 
 

1.3 Avgrensing av planområdet 
 
Dagens Roa tettsted strekker seg fra rundkjøringa E16/Rv4 i nord (Sand) til Myggbukta i sør, en 
strekning på rundt 2 km i luftlinje. Kartutsnittet under viser forslag til planens avgrensning med 
Myggbukta og nytt planlagt kryss for E16/Rv4 som avgrensning i henholdsvis sør og nord, med 
Gjøvikbanen som avgrensing mot vest og dagens rv.4/ny rv.4 som avgrensning mot øst. 
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2 Planstatus og andre rammebetingelser 

Innenfor Roa tettsted er det i dag flere reguleringsplaner som gjelder. Kommuneplanens arealdel 
styrer også arealbruken på noen arealer der det enten ikke foreligger reguleringsplan eller der 
kommuneplanen gjelder foran hele/deler av reguleringsplan.  

2.1 Kommuneplanens arealdel 

 
Kommuneplanens arealdel for Lunner 2013-2024 (Vedtatt 24.10.2013).  
Målsetting: 

 3000 flere innbyggere de neste 12 årene 

 Utvikling av tettsted, deriblant Roa 

 Økt fokus på næringsutvikling 
 
Kartutsnitt av kommuneplanens arealdel for Roa er vist under. 
 

 
 

2.2 Kommunedelplaner 
 
Kommunedelplanene for samfunnsutvikling, kultur, oppvekst, omsorg og teknisk er revidert etter 
oppstart av stedsutviklingsprosjektet. I opplistingen her er det ført opp de mål og strategier som lå 
inne i kommunedelplanene på det tidspunktet som stedsutviklingsprosjektet starta opp.  
 

2.2.1 Kommuneplanens samfunnsdel 2013 – 2024 

 
I Kommuneplanens samfunnsdel 2013 – 2024 er følgende målsettinger vedtatt for Roa som tettsted: 

 Roa skal være administrasjonssentrum i kommunen og videreutvikles som tettsted for bo og 
næring 

 Kommunen skal bidra til at tettstedene er trygge og attraktive steder å bo og ferdes i 
 
Knyttet til disse målsettingene er det vedtatt følgende strategier knyttet til tettstedsutvikling i 
kommuneplanen: 
 
Samfunnsutvikling: 

 Kommunen skal støtte utviklingen av tettsteder  
Kommunen kan støtte utviklingen av tettsteder på mange måter. Det være seg å bygge 
nettverk, støtte planprosesser, bidra til å søke støtteordninger, understøtte ønsket utvikling 
ved å lokalisere kommunale tjenester til tettsteder og legge til rette for gode møteplasser. 

 
Kultur: 

 Arenaer for kultur- og idrettsaktiviteter skal lokaliseres som sentrumsfasiliteter 
Det er viktig at arenaer for kultur- og idrettsaktiviteter lokaliseres som en del av de fasiliteter 
et tettsted skal inneholde. Dette bidrar til trivsel, folkehelse og redusert behov for transport. 
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Oppvekst: 

 Det skal jobbes aktivt for etablering av møteplasser/aktivitetsområder for barn og unge 
Ved å planlegge gode tilbud til barn og unge kan en bidra til positive aktiviteter på fritid og 
forebygge uønsket adferd. 

 
Omsorg: 

 Nye tjenestetilbud skal fortrinnsvis lokaliseres til Harestua eller Roa i forbindelse med 
tettstedsutviklingen. Omsorgsboliger og tilrettelagte boliger skal sentralt lokaliseres mht at 
innbyggerne i disse boliger har nærhet til annen kommunal tjenesteyting og handel/sosiale 
arenaer. Videre vil offentlige tjenesteyting som hjemmetjenester bli mer tidseffektiv. 
 

 Det skal legges til rette for møteplasser/aktivitetstilbud for ulike omsorgsgrupper. 
- Økt livskvalitet 
- Mindre ensomhet 
- Forebyggende (spesielt for ungdom) 
- Forebygger økt vekst i kommunal tjenesteyting 

 
Teknisk: 

 Det skal legges til rette for attraktive offentlige uterom. Dette bidrar til møteplasser og skaper 
trivsel og fysisk aktivitet. Dette er også et element som vil kunne bidra til ønsket 
befolkningsutvikling 

 Det skal etableres infrastruktur med tilstrekkelig kapasitet. 
Dette bidrar til forutsigbarhet for nyetableringer slik at næringsarealer blir tilgjengelig på 
kort varsel. 

 Kommunen skal sørge for planmessig vedlikehold og nødvendig oppgradering av kommunale bygg 
og eiendommer. 
Dette for at tettstedene skal være trygge og attraktive steder å bo og oppholde seg i. Det er 
dessuten viktig i forhold til fysisk arbeidsmiljø og inneklima for brukerne av kommunale 
tjenester og medarbeiderne. 

 Kommunen skal ha et aktivt forhold til utvikling av egen eiendom. 
Dette for sikre effektiv bruk av kommunale eiendommer og ressurser. 

 

2.2.2 Kommunal planstrategi 2013 – 2016  

 
I den kommunale planstrategien er det i perioden 2013 – 2016 besluttet at en skal ha særlig fokus på 
følgende tema: 
 

 Befolkningsutvikling 

 Folkehelse 

 Næringsutvikling 
 

I denne sammenhengen er tettstedsutvikling sett på som en viktig faktor i forhold til å nå ønskede 
målsettinger på innenfor disse temaene. 
 

2.2.3 Kommunedelplan Samfunnsutvikling 2015 2018 

 
Fra Kommunedelplan Samfunnsutvikling 2015 – 2018 kan følgende strategier trekkes fram som særlig 
relevante for stedsutviklingsplanen: 
 

 Kommunen skal støtte utviklingen av tettsteder ved å 
o Legge nye kommunale tjenestetilbud til tettstedene (Lunner, Roa, Grua, Harestua)  
o Etablere, vedlikeholde og drifte offentlig infrastruktur (veg, vann, kloakk) og være i 

forkant/i takt med utviklingen av tettstedet. 
o Tilrettelegge gjennom arealplaner for bolig- og næringsetablering 
o Markedsføre tettstedene 
o Bidra til å skape kontakt mellom grunneiere og næringsetablerere 
o Ha nødvendig byggesaksbehandlerkapasitet 
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 Kommunen skal legge til rette for leiligheter/flermannsboliger i tettstedene (Lunner, Roa, Grua 
og Harestua). Dette pga at det er mangel på denne boligtypen i dag og det bidrar til samordna 
areal- og transportplanlegging. 

 

 Lunner kommune skal legge til rette for næringsutvikling i sentrale områder 
o Sørge for at kommunale tjenestetilbud legges til sentrumsområdet 
o Gjennomføre et sentrumsprosjekt for Roa som skal resultere i en stedsutviklingsplan 
o Sørge for at veiserviceanlegg legges til nytt kryss mellom Rv 4 og E 16 
o Sørge for at det utvikles plasskrevende næringsvirksomhet (logistikkvirksomhet) sør for 

Roa sentrum 
o Sørge for at videreutvikling av Lupro 

 

 Kommunen skal legge til rette for rekreasjon i og langs vassdrag. Følgende skal prioriteres i 
planperioden: 

o Langs Vigga på Roa 
 

2.2.4 Kommunedelplan Kultur 2015 – 2018 
 

 Det skal etableres nytt folkebibliotek på Roa. 
o Lik tilgang til bibliotektjenester nord og sør i kommunen 
o Dagens lokaler på Roa er i en slik forfatning at det må prioriteres nye lokaler 

tidligere enn etablering av nytt folkebibliotek på Harestua. 
o Det nedsettes en administrativ arbeidsgruppe for å utrede innhold, lokalisering og 

kostnader knyttet til ny folkebibliotek på Roa, eksempelvis på rådhuset. Arbeidet 
tar utgangspunkt i denne utredningen. 

 

 Når etterbruk av Frøystad blir besluttet, skal dette innebære at en sikrer arealer og anlegg 
til idrett og fysisk aktivitet. 
Arbeidet med etterbruk av Frøystad har i seg følgende elementer: Voksenopplæring, 
Tilrettelagte tjenester, Flyktningtjenesten, Frivilligsentralen og Bibliotek. I tillegg er det 
planlagt etablering av Frøystadtunet som er boligtilbud innen Tilrettelagte tjenester. Det 
er viktig at dette prosjektet ivaretar det behov som finnes også innenfor idretten.  
 

2.2.5 Kommunedelplan Oppvekst 2015 – 2018 
 

 Flyktningetjeneste og Voksenopplæring samlokaliseres til Frøystad 
Dette vil bidra til å sikre nok og hensiktsmessige rom, styrke personalets muligheter for faglig 
samarbeid og sikre at skolens ledelse får bedre mulighet til løpende kontakt med hele 
personalet. 
 

2.2.6 Kommunedelplan Omsorg 2015 – 2018 
 

 Kommunestyrets vedtak i sak 119/14:   

o Omsorgsboliger med base for hjemmetjenesten og dagaktivitetssenter plasseres på 

Roa.  

o Med bakgrunn i usikkerhet knyttet til økonomi når det gjelder investeringskapasitet 

skal prosjektet gjennomføres trinnvis.  

 Arbeidet med å etablere omsorgsboliger starter opp umiddelbart.  

 Institusjonsdelen av prosjektet planlegges for byggestart 2017.  

 Utrede muligheten for etablering av bemannede omsorgsboliger på Bergo.  
 

 Bygge 27 nye omsorgsboliger på Skoleveien og Frøystadtunet.  
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2.2.7 Kommunedelplan Teknisk 2015 – 2018 
 

 Det offentlige rom skal være pent og vedlikeholdes for å holde god standard. Kommunen 
skal aktivt være pådriver og bidra til å anlegge og vedlikeholde fellesarealer i tettstedene 
Dette bidrar til trivsel i det offentlige. At det er pent rundt oss virker forebyggende i 
forhold til hærverk og uønsket bruk av områdene. Det kan søkes samarbeid med 
velforeninger og andre frivillige lag/foreninger.  

 

 Ved opparbeidelse/etablering av nye offentlige rom/utomhus arealer skal det vektlegges en 
tiltalende utforming. Rabatter, benker mv. skal brukes der dette er naturlig. Det skal 
benyttes materialer av varig art, slik som stein/betong. Enkelt vedlikehold skal hensyn tas. 
Det skal omsorgsfullt beplantes i rabatter og skråninger  
Lunner kommune ser på utforming av uteområder som en del av det gode liv i Lunner. 

 
 

2.3 Gjeldende reguleringsplaner som berøres av områdereguleringsplanen 

 
Nedenfor gis en kort omtale av de reguleringsplanene som berøres av områdereguleringsplanen. 
Hele eller deler av disse vil bli opphevet når områdereguleringsplanen vedtas. 
 

2.3.1 Detaljregulering for rv4 parsell Roa-Gran grense. 0533-2015-0001  
 
Søndre del av planområdet, Roa nord/ Sand 
mellom rundkjøring E16/Rv4 og Oppdalslinna 
inngår i områdereguleringen.  Her er det 
arealformålene sentrumsformål og 
samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur som 
dominerer og gjelder idag.  
 
Kartutsnittet til høyre viser søndre del av 
reguleringsplanen dvs. Roa nord/ Sand-
området med svart strek. 
 

 
 
 

2.3.2 Reguleringsplan for Marthetunet. 0533-2007-0002 
 

Hele planen inngår i områdereguleringen. Her er 
det arealformålene konsentrert og frittliggende 
boligbebyggelse og grønnstruktur som dominerer 
og gjelder idag. Kartutsnittet til høyre viser 
reguleringsplanen innrammet med svart strek. 
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2.3.3 Reguleringsplan for Del av Roa sentrum. 0533-2006-0004 
 

Hele planen inngår i områdereguleringen. Her er 
det arealformålene industri/lager, 
bolig/forretning/kontor, frittliggende 
småhusbebyggelse og 
vassdrag/vegetasjonsskjerm som dominerer og 
gjelder i dag. Kartutsnittet til høyre viser planen 
avgrenset med svart strek. 
Planen er delvis realisert. 
 

 
 

2.3.4 Reguleringsplan for Sand, Lindgaard og Bakkehaugen. 0533-2002-0002 
 
Planen ligger innafor områdereguleringens 
nordvestre hjørne. Her er det arealformålene 
frittliggende småhusbebyggelse og lekeområde 
som dominerer og gjelder i dag. Kartutsnittet til 
høyre viser planen avgrenset med svart strek. 
Planen er ikke realisert. 

 
 

2.3.5 Reguleringsplan for Roa syd. 0533-1998-0005 
 
Hele planen inngår i områdereguleringen. Her er 
det arealformålene kombinert 
bolig/kontor/forretning/almennyttig og 
forretning som dominerer og gjelder i dag. 
Kartutsnittet til høyre viser planens 
avgrensning. Her ligger det store arealer som 
ikke er realisert (planreserver). 
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2.3.6 Reguleringsplan for Roshov. 0533-1998-0003 
 

Hele planen inngår i områdereguleringen. Her er 
det arealformålene kombinert 
industri/offentlig, kontor/offentlig, 
industri/lager, forretning og landbruk som 
dominerer og gjelder i dag. Kartutsnittet under 
viser planens avgrensning. Her er det store 
planreserver. 
 

 
 

2.3.7 Reguleringsplan for Roa sentrum. 0533-1987-0001 
 
Hele planen inngår i områdereguleringen. 
Kartutsnittet til høyre viser planens avgrensning 
med svart strek. Her er det arealformålene 
bolig, forretning, landbruk og friområder som 
dominerer og gjelder i dag. Planen er i hovedsak 
realisert. 
 
I nord gjelder reguleringsplan for Marthetunet 
foran denne reguleringsplanen. 
 

 
 
 
For del av LNF-arealet i øst, gjelder 
kommuneplanen foran reguleringsplanen, se 
kartutsnitt til høyre. 
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Langs Roalinna pågår det arbeid med ny 
reguleringsplan, detaljregulering for Kildal 
Omsorgssenter. I kartutsnittet til høyre vises 
dette planforslaget. 
 

 
 
 

2.3.8 Reguleringsplan for Roa nord. 0533-1983-0001 
 
Hele planen inngår i områdereguleringen. Her er 
det arealformålene bolig, tjenesteyting og 
grønnstruktur som dominerer og er gjeldende i 
dag. Planen vises med svart strek i kartutsnittet 
til høyre. 
 

 
 
 

2.3.9 Andre planer innafor områdereguleringsplanen 
Reguleringsplan for G/S-veg langs fv 16, Shell-Lunner rådhus (0533-1999-0001) og reguleringsplan 
for Nytt kryss Rv4/Rv35 ved Roa nord (0533-1998-0002) er planer hvor tiltak er gjennomført og hvor 
kommuneplanens arealdel nå gjelder foran disse. De skal formelt oppheves, noe som bør gjøres som 
del av vedtaket av områdereguleringsplanen. 
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2.4 Regionale planer /nasjonale føringer 

2.4.1 Regional plan for Hadeland 2015-2021 

 
I regional plan for Hadeland som ble vedtatt i fylkestinget i februar 2015, er Roa beskrevet som et 
lokalt utviklingsområde for nærservice og bolig. En umiddelbar nærhet til regionens viktigste 
trafikknutepunkt gjør at transportbasert virksomhet (logistikknæringer) vil bli lokalisert til dette 
området. 
 

2.4.2 Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland (vedtatt i fylkestinget 2016) 

 
Formålet med planen er å bidra til mer attraktive og robuste byer og tettsteder gjennom kriterier 
for god stedsutvikling og retningslinjer for etablering av handel. Planen skal skape forutsigbarhet for 
private aktører og offentlige myndigheter når det gjelder lokalisering av handel og tjenestetilbud. 
Nødvendigheten av høg utnytting/redusert transportbehov understrekes og det forutsettes at 
boligbygging i gangavstand til sentrum prioriteres før mer perifere områder. 
 
Gjennom vedtak av ny kommuneplan i 2013 og med oppfølging i regional plan for Hadeland i 2015, 
er det nå to tettsteder som er viet stor plass i forhold til sentrumsutvikling i Lunner, nemlig 
Harestua og Roa. I stor grad vil nye kommunale tjenestetilbud legges til disse tettstedene for å 
styrke dem og bidra til økt attraktivitet. På Harestua er det gjennomført store investeringstiltak for 
å få på plass et sentrumsområde med tilhørende fasiliteter. På Roa, som er et sentralt regionalt 
kommunikasjonsknutepunkt, er det realisert større boligbygg for tilrettelagte tjenester sammen 
med videre planlegging av etterbruk av Frøystad. Ved Kildal på Roa er oppføring av nytt 
omsorgssenter under planlegging.  Ny rv4 ved Sand gir ny kryssløsning med tilkobling til Sand-
området med tilhørende arealer til vegserviceanlegg og ny skysstasjon. 
For Lunner kommune er Roa og Harestua likestilt som såkalte «områdesentre» slik planen definerer 
disse. 
 

2.4.3 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging er vedtatt ved kongelig 
resolusjon 12. juni 2015.   

 
For Lunner og for stedsutviklingsplan for Roa kan følgende elementer trekkes ut: 
 

 Tettstedene har en funksjon som knutepunkt for omlandet rundt og får en stadig viktigere rolle i 
næringsutvikling og verdiskaping. 

 Flere kommer til å bo i tettsteder 

 Et levende sentrum med variert tilbud av boliger, handel, tjenester og kultur er viktig for 
tettsteders attraktivitet og konkurransekraft. For å styrke tettstedssentrene, er det viktig at 
kommunen har en aktiv og helhetlig sentrumspolitikk og tilrettelegger for etablering av både 
boliger, arbeidsplasser, handel og servicefunksjoner i sentrum. 

 Kompakt tettstedsutvikling vil bidra til økt aktivitet i sentrum, samtidig som korte avstander 
mellom bolig og daglige gjøremål gjør hverdagen enklere. 

 God tilrettelegging for gående vil også gi økt aktivitet i sentrum. 

 Kommunen og privat næringsliv oppfordres til å samarbeide om sentrumsutviklingen. 

 Vi vil i fremtiden etterspørre tettsteder med både urbane og grønne kvaliteter, og med 
attraktive møteplasser og utearealer. God arkitektur og historiske bygninger bidrar til 
stedsidentitet og positive opplevelser av sentrum, og er ressurser som bør utnyttes for å utvikle 
attraktive tettstedssentre. 
 

2.4.4 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

 
Hensikten er å oppnå samordning av bolig-, areal- og transportplanleggingen og bidra til mer 
effektive planprosesser. Retningslinjene skal bidra til et godt og produktivt samspill mellom 
kommuner, stat og utbyggere for å sikre god steds- og byutvikling. I byer og tettsteder og rundt 
kollektivknutepunkter bør det legges særlig vekt på høy arealutnyttelse, fortetting og 
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transformasjon.  
 
Potensialet for fortetting og transformasjon bør utnyttes før nye utbyggingsområder tas i bruk.  
Nye utbyggingsområder bør styres mot sentrumsnære områder med mulighet for utbygging med 
mindre arealkonflikter. Det er nødvendig å ta vare på god matjord, men jordvernet må balanseres 
mot storsamfunnets behov. 
 
Planlegging skal bidra til å styrke sykkel og gange som transportform. Effektiv og sikker 
trafikkavvikling og god framkommelighet for næringstransport må vektlegges i planleggingen. Det 
skal videre tas hensyn til overordnet grønnstruktur, forsvarlig overvannshåndtering, viktig 
naturmangfold, god matjord, kulturhistoriske verdier og estetiske kvaliteter.  Kulturminner og 
kulturmiljøer bør tas aktivt i bruk som ressurser i by- og tettstedsutviklingen. 
 
 

3 Organisering og medvirkning 

Det er formannskapet som er styringsgruppe for planarbeidet. Det vil i tillegg opprettes to grupper 
som vil følge planprosessen; arbeidsgruppe internt i kommunen og en referansegruppe med sentrale 
eksterne aktører. Arbeidsgruppa vil møtes jevnlig under planprosessen, mens referansegruppen 
møtes en til to ganger i løpet av prosessen, som en del av involveringsarbeidet. 
 
Arbeidsgruppe 
Virksomhetsleder, næringsrådgiver og arealplanlegger - Areal & Samfunn 
Prosjektansvarlig - Eiendom & Infrastruktur 
 
Referansegruppe 
Barn og unge-representant, Lunner ungdomsråd, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 
Lunner eldreråd, Lunner idrettsråd, Lunner historielag, Roa nærings- og velforening, Oppland 
Fylkeskommune, Fylkesmannen i Oppland, Jernbaneverket og Statens vegvesen. 
 
Medvirkning 

Gode involveringsprosesser er viktig for å kunne utvikle mer attraktive steder. Prosessene styrker 

kunnskaps- og beslutningsgrunnlaget, forebygger og reduserer konflikter, gir forankring og 

legitimitet til arbeidet, samt vitaliserer lokaldemokratiet 1.  

 

I arbeidet med stedsanalysen ble innbyggerne invitert til å delta på en rekke måter, dette for å nå 

fram til ulike grupper. Tidlig i arbeidet ble det arrangert folkemøte med plansmie. Der ble det 

jobbet i grupper med ulike spørsmålsstillinger knyttet til Roa. Et av hovedspørsmålene handlet også 

om hvor det sentrum bør være.  Eldre ble invitert til å levere innspill gjennom intervjuer i etterkant 

av en forelesning på Bergosenteret. 

 

Det ble også gjort intervjuer med folk som ikke bor på Roa, på toget og på steder i nærområdet. 

De unge på Roa ble invitert til feltarbeid med spørsmål om framtidas Roa. Dette ble fulgt opp av 

åttendeklassene ved ungdomsskolen, som leverte plansjer, tekster og tegninger.  Lunner idrettsråd 

har vært involvert gjennom et eget særmøte.  

 

Næringslivet har fått delta på studietur, i åpne møter og i referansegruppe. Noen næringsdrivende 

har også blitt kontaktet direkte underveis i arbeidet, og det har vært egne møter med Lupro og med 

representant for utbygger av nye omsorgsboliger. For å nå ut til enda flere uten å ha direkte fokus 

på prosjektet ble det også invitert til rebusløp på Roa, med oppgaver i felten. I tillegg ble det 

arrangert fotokonkurranse i samarbeid med avisa Hadeland.  Arbeidet med stedsanalysen har også 

vært godt dekket i media underveis. 

 

                                                
1
 Beskrivelse fra regjeringen.no/stedsutvikling 
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Det er planlagt å gjennomføre to folkemøter i planperioden. I tillegg vil alle berørte grunneiere bli 

involvert. 

4 Fremdriftsplan 

 

Planprosess Faser i planarbeidet Tidsrom 
1. Planprogram / oppstart 

av planarbeid 
Utarbeide forslag til planprogram Feb - april 
Forslag til planprogram Formannskap 1.6.17 
Høring planprogram/varsling oppstart 
planarbeid 

 
6-8 uker 

Vedtak planprogram Høst 2017 
  

2. Utarbeiding av 
planforslag 

Utarbeide planforslag  Juli – desember 
Involveringsprosesser Høst 2017 
Folkemøte Høst 2017 
1. gangsbehandling Formannskap 

23.11.17 
  

3. Offentlig ettersyn og 
stadfesting 

Offentlig ettersyn/høring 6 uker 
Folkemøte Jan/feb 2018 
Bearbeiding planforslag  
2. gangs offentlig ettersyn Formannskap 6 uker 
Stadfesting av planen Kommunestyret mars 

2018 
  

 
 
 

5 Beskrivelse av planområdet 

5.1 Tettstedet Roa 
 

Roa ligger 55 kilometer nord for Oslo og er kommunesentrum i Lunner kommune, som ligger sør i 
Oppland fylke. Navnet Roa kommer av det norrøne ró, krok, vrå. I dag er Roa et naturlig 
krysningspunkt mellom Gardermoen, Hønefoss, Oslo og Gjøvik. 
 
Boligene på Roa er dominert av eneboliger. Det er planlagt blokkbebyggelse og omsorgssenter langs 
Hadelandsvegen sentralt på Roa. Bebyggelsen langs Hadelandsvegen er ellers preget av handels- og 
næringsbebyggelse, offentlige institusjoner og noen eneboliger. Det er rundt 500 boliger innenfor 
planavgrensningen. 
 
Roa bærer preg av en utvikling på bilen sine premisser, med store arealer avsatt til parkering. Roa 
er omkranset av Riksveg 4 og jernbanen i øst og vest og E16 i nord. Hadelandsvegen og Roalinna er 
de viktigste ferdselsårene internt. Vegene er i all hovedsak tilrettelagt for bil og blir også dominert 
av biltrafikk. Roa er preget av barrierer som til en viss grad isolerer stedet og begrenser 
tilgjengeligheten til naturen/skogen og det attraktive kulturlandskapet rundt. 
 

5.2 Dagens arealbruk  
 
Det er tre områder på Roa som kan minne om et sentrum.  
 
På Sand ligger offentlige funksjoner som rådhus, ungdomsskole og legesenter. I tillegg ligger 
Garveriet like ved med restaurant, noen nisjebutikker og bilbutikk. I Garverigården er det også flere 
kontorarbeidsplasser.  
 
Området ved Kildal og Frøystad minner også om et sentrum. Her er en blanding av bilbutikker, 
pizzarestaurant og kommunal tjenesteyting, bl.a. bibliotek. Det gamle «Kildalbygget» huset bakeri, 
dagligvarehandel og utleieleiligheter. Samvirkelagsbygget minner også om en tid hvor det var 
butikkdrift og større aktivitet i området. 
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Sør på Roa (Myggbukta, Roshov) er det etablert et betydelig handelstilbud. Det er en blanding av 
dagligvare, storvarehandel/plasskrevende varer (herunder bilbutikker) og serveringstilbud. Området 
bærer preg av store asfaltflater og er dårlig tilrettelagt for gående og syklende. 
 
Elva Vigga strekker seg gjennom hele Roa fra sør til nord. Ved ferdsel i bil er det vanskelig å legge 
merke til elva, men som gående kan vannspeilet skimtes mellom tett vegetasjon. Det er lite som 
tyder på at det har vært aktivitet langs Vigga på mange år. 
 
Det er nesten 2 kilometer i gang-/kjøreavstand mellom Sand i nord og Myggbukta i sør. 
 
Parkering 
På Roa er det over 700 parkeringsplasser, hovedsakelig ved Lupro, ungdomsskolen, Rådhuset, 
togstasjonen og langs Hadelandsvegen på Roa sør. På Roa stasjon er det 100 gratis 
parkeringsplasser, hvorav to er HC-plasser. Det er el-bil ladeplasser ved Roa stasjon og Lunner 
rådhus. 
 
Trafikk 
Trafikktallene viser at lokalvegnettet på Roa har kapasitet til å flerdoble trafikken. 
 

 
 

Kollektivtilbudet 
Det er i alt sju bussholdeplasser innenfor planområdet, og tre bussholdeplasser utenfor 
området. Holdeplassene er ikke tidsmessige, men har enkle plakater med ruteinformasjon til de 
reisende. Busstilbudet er viktig for mange brukergrupper på Roa, herav ungdomsskoleelever, eldre 
og innvandrere som reiser mellom sine bosteder på Hadeland og voksenopplæringen her på Roa.  
 
Gjøvikbanen er viktig for pendlere som skal på jobb utenfor Roa, da spesielt Oslo.  
Kvaliteten på togtilbudet er ikke tilfredsstillende. Det er få avganger og manglende 
internetttilgang. Reisetida til Oslo er fortsatt rundt 1 time slik den har vært siden «tidenes 
morgen». Roa stasjon ligger nær sentrale funksjoner på Roa, men på grunn av stor høydeforskjell 
fra Roa sentrum og opp til stasjonen, oppleves togtilbudet som lite tilgjengelig for gående og 
syklende. Det er ikke gang- og sykkelveg eller fortau mellom Roa sentrum og Roa stasjon.  
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5.3 Eiendomsforhold 
 
Det er mange eiendommer og grunneiere innenfor planområdet. Lunner kommune er den største 
grunneieren (fargede områder). 
 

 
 

5.4 Kulturminner – kulturmiljø 
 
Ved starten av 1898 ble Jevnaker kommune delt, og Lunner kommune ble en egen administrativ 
enhet. Roa vant tidlig «kampen» om å bli sentrum da ulike kommunale tjenester ble plassert her. På 
Roa var det Sand som var handelssenteret. Gjennom Roa fra sør til nord, gikk «Den Bergenske 
kongeveg, også kalt for Kristianiachausséen. Sand hadde størst betydning som sentralsted i omkring 
30 år – fra Kristianiachausséen ble bygd på 1870-tallet til jernbanen kom i år 1900. Da jernbanen 
kom, flyttet flere av virksomhetene på Sand til Lunner, bla meieriet, postkontoret og distriktslegen. 
De virksomhetene som trengte vann og vannkraft slik som mølle og garveri ble værende på Sand. 
 
Togforbindelsen til Gjøvik og Bergen hadde Roa som et av stoppestedene, og Roa-stasjon var viktig 
for Bergensbanen da det var her Bergensbanen startet. Gjøvikbanen ble åpnet for persontrafikk i år 
1900. Bergensbanen ble åpnet i 1909. Jernbanen hadde stor betydning for tømmertransport i 
området, da elvene på Hadeland hadde for liten vannføring og for lite fall til å kunne benyttes til 
tømmerfløting. Åpningen av Gjøvikbanen var en viktig hendelse for utviklingen på Roa. Med 
jernbanen kom det mye aktivitet og mange arbeidsplasser til Roa.  
 

5.5 Grønnstruktur 
 
Roa er preget av landbruksarealene rundt og av Vigga med kantsoner. Jordbruk er en viktig del av 
historien til Roa, og er grunnlaget for bosetningen i området. Jordbruket er med på å gi landskapet i 
Viggadalen et åpent preg. På Roa er det barrierer for de som vil ta seg fram mellom åssidene. Vigga, 
jernbanen, europaveg og riksveg og terrengforskjeller gjør det vanskelig å komme fram. 
 
Gjennom Roa renner Vigga og Bjønnbekken. Vigga er hovedelva og renner igjennom det sentrale Roa 
fra handelsområdet ved Myggbukta og Roshov, forbi Lupro til Garveriet hvor Vigga møter 
Bjønnbekken som kommer fra Møllåa ved Kongell og gjennom boligområdene på Roa nord. Vigga 
renner videre nordover til Gran og gjennom Jarenvann som er utvalgt naturtype kalksjø med mange 
viktige og sårbare arter. Det er ørret i Vigga og tidligere var det mer aktivt fiske enn det er nå. Det 
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er mye avrenning til Vigga, bl.a. mottar Vigga mye partikler fra områdene (jordbruk, tette flater) 
som gjør at forholdene for å rekruttere fisk er vanskelige. 
 
I dagens landskapsbilde fremstår ikke Vigga eller Bjønnbekken som viktige elementer sentralt på 
Roa. Elvene er lite synlige på grunn av vegetasjon og bebyggelsens plassering. Det er et fåtall av 
steder hvor man kan se vassdraget tydelig. Langs Vigga vis-a-vis gjenvinningsstasjonen ved LUPRO er 
det registrert viktig naturtype sumpskog som omkranser Vigga. Sumpskogen tett på elva gir viktig 
skygge og næring for livet i elva, men samtidig bidrar skogen til å stenge for innsyn til og bruk av 
elva. Ved Garveriet kommer elva tydelig fram og er med på å heve kvaliteten her. Vigga og 
Bjønnbekken har potensial til å bli viktigere deler av Roa, og kan være med på å gi liv og bevegelse 
til området bla i form av tilrettelegging for turstier, badeplasser og andre aktiviteter langs 
vassdraget. 
 

 
 
 

6 Konsekvensutredning 

I plan- og bygningsloven § 12–2 Områderegulering, står det følgende: 
 
“Områderegulering brukes av kommunen der det er krav om slik plan i kommuneplanens arealdel, 
eller kommunen finner at det er behov for å gi mer detaljerte områdevise avklaringer av 
arealbruken. 
Områderegulering utarbeides av kommunen.  Kommunen kan likevel overlate til andre myndigheter 
og private å utarbeide forslag til områderegulering. 
 
 For områderegulering som innebærer vesentlige endringer av vedtatt kommuneplan gjelder §§ 4-1 
og 4-2 andre ledd.”  
 
Ny områdereguleringsplan skal være styringsverktøyet for utviklingen av Roa sentrum og Roa 
tettsted.  
 

Formålet med konsekvensutredningen (KU) er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir 
tilstrekkelig ivaretatt i planen.  Der temaer er helt eller delvis utredet i overordnet plan 
(kommuneplan), skal ikke temaene utredes på nytt i områdereguleringsplanen med mindre det er 
behov for nødvendige suppleringer grunnet endrede forutsetninger siden kommuneplanen ble 
vedtatt. Områdereguleringsplanen for Roa skal i hovedsak utfylle og detaljere kommuneplanens 
formål, og planen vil derfor i stor grad kunne basere seg på de utredninger som har blitt 
gjennomført i forbindelse med siste rullering av kommuneplanens arealdel 2013-2024. 
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6.1 Relevante utredningstemaer 
 

 Biologisk mangfold, jordvern, friluftsliv 

 Trafikksikkerhet, lek/uteopphold  

 Kulturminner og kulturmiljø 

 Vigga, flom og overvann 

 Forurensning, forurensa grunn 
 
Disse tema er relevante i den grad disse tema ikke er tilstrekkelig utredet i overordnet plan 
(kommuneplanens arealdel). 
 
 

7 Øvrige relevante temaer i områdereguleringsplanen 

Nedenfor følger andre viktige temaer som planen skal omhandle. Listen er ikke uttømmende. 

7.1 Sentrum på Roa 
Valg av sentrum på Roa med torg/møteplasser, leiligheter, småhandel, kafe/bakeri, 
bibliotek/kulturarena m.m. Turdrag og gang-/sykkelvegnettet skal også ha forbindelse hit. 
Materialbruk/estetikk, fortetting med kvalitet er viktig i sentrum. Plassering av kommunale 
tjenester bør også vurderes i sentrum.  

7.2 Kulturmiljø og kulturminner 
Hvilke verdier har vi og hvilke av disse kan være med videre som en kvalitet inn i det framtidige Roa 
sentrum og Roa tettsted. Garverigården og Kildalbygget er eksempler på kulturverdier som kan 
bidra positivt til sentrum/tettstedet. 

7.3 Folkehelse 
Hvordan sikre at attraktive tjenester kan nås med gange og sykkel. Tilrettelegge for lett tilgang til 
kollektivtransport og til natur-/turområder blant annet ved bruk av snarveger. Sikre god kvalitet på 
bygningsmasse og utomhusarealer. Skape et inkluderende og hyggelig sentrum og torg/møteplass 
med beplantning og bruk av tre. 

7.4 Tilgjengelighet og universell utforming 
Et vellykket sentrum og tettsted betinger tilgjengelighet for alle innbyggere. I begrepet fortetting 
med kvalitet inkluderes tilgjengelighet for alle brukergrupper. 

7.5 Vigga med kantsoner – blågrønn struktur 
Viggas rolle på Roa må trekkes fram som en kvalitet. Vannspeil og kantsoner tiltrekker seg dyre- og 
fugleliv til glede for alle som ferdes her. Med gangveger og åpninger ned til elva vil vassdraget bidra 
til å trekke sammen tettstedet og samtidig gi mulighet for positiv opplevelser og aktivitet.    

7.6 Grønnstruktur/turdrag/gang-/sykkelvegnett 
Daglige behov skal dekkes med gange og sykkel. Det er også viktig å planlegge for at tilgangen til 
nærturområdene i Viggadalen kan nås med gange og sykkel. Det skal ses på muligheten for å knytte 
sti-/løypenettet på åsene rundt, til Roa ved hjelp av nye turdrag. 

7.7 Trafikk og parkering 
Det planlegges for å minimere behovet for trafikk og parkeringsplasser. Samtidig er det viktig at de 
parkeringsplasser som det planlegges for plasseres geografisk riktig i forhold til all annen 
infrastruktur. Flateparkeringsplasser unngås i størst mulig grad. 

7.8 Kollektivtransport/-tilbud 
Oppgradering av eksisterende bussholdeplasser er nødvendig. Det gjelder både selve lokaliteten og 
ikke minst informasjonstilbudet til de reisende. Gjøvikbanens tilbud må bli bedre i form av reisetid 
til Oslo og Gjøvik, antall avganger og tilgang til fritt nett under reisen. Det må sikres gode 
gangforbindelser mellom bosted og småhandel og kollektivtilbud. 
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7.9 Sentrumsutvikling/fortetting med kvalitet 
Det skal være et mangfold av tilbud – kontorarbeidsplasser – tett sentrumskjerne – 
særpreg/kultur/arkitektur som skal styrke stedets attraktivitet – møteplasser/parker – tilgang til 
større nærturområder til fots/med sykkel. Blokkbebyggelse/flermannsboliger inngår i sentrum og i 
tettstedet. Eneboligtomter bør ikke inngå i sentrum eller i tettstedet utover det som i dag finnes. 

7.10 Frøystad 
Lunner kommune har i flere år jobbet med en helhetlig utvikling av kommunens eiendom på 
Frøystad. På Frøystad finner man i dag voksenopplæringen for Gran og Lunner kommuner, 
biblioteket, svømmehall, dagtilbud for Tilrettelagte tjenester, undervisningstilbud fra kulturskolen, 
tilrettelagte boliger, ungdomsklubb, innendørs skytebane, lavterskel trimtilbud, utleie av gymsalen 
til lag og foreninger og kunstgressbane. Lunner Fotball starter opp bygging av nytt klubbhus i mai 
som skal inneholde garderober, garasje, kafé/kiosk og klubbkontor. 

7.11 Transformasjon (endret arealformål innafor bebygd område) 
 
Frøystadanlegget 
En viktig del av planarbeidet er å avklare framtidig bruk av Frøystadanlegget. 
 
Kildalområdet 
Arealene til gjenvinningsstasjonen og Lupro med flere har i dag en sentral plassering på Roa. 
Dersom Kildalområdet blir sentrum på Roa, er det naturlig å vurdere endret bruk av arealene i dette 
området. 
 
Frittliggende småhusbebyggelse til konsentrert småhusbebyggelse og blokkbebyggelse 
Fortetting/sentrumsutvikling betinger at deler av dagens spredte bebyggelse gis arealformål som i 
framtiden tilrettelegger for konsentrert bebyggelse. 

7.12 Næringstomter/varehandel 
Sentrum i tettstedet skal være attraktive for varehandel med handelsvirksomhet dimensjonert etter 

nivå i senterstrukturen. Lokalisering av varehandel skal bidra til ønsket sentrumsutvikling. Andelen 

av kommunens varehandel i sentrum skal økes for å minimalisere befolkningen sitt behov for å reise 

når de skal handle. Planen skal gi forutsigbarhet for private aktører og offentlige myndigheter når 

det gjelder lokalisering og dimensjonering av handel og tjenestetilbud. 

 

Det er vedtatt en regional planbestemmelse for Oppland fylke basert på vedtatt regional plan for 

attraktive byer og tettsteder i Oppland. Denne lyder slik: 

 

 Med hjemmel i § 8-5 i plan- og bygningsloven gjelder disse bestemmelsene i 10 år fra vedtaksdato 

eller inntil godkjent arealplan som ivaretar de hensyn som bestemmelsene fastsetter i punkt 1 

under, trer i kraft. 

 

Formålet med bestemmelsen er å styrke eksisterende by- og tettstedssentre, bidra til 

samfunnsøkonomisk effektiv arealbruk og legge til rette for miljø- og helsefremmende 

transportvalg. Bestemmelsen skal derfor sikre at nye handelsvirksomheter lokaliseres innenfor eller 

i tilknytning til eksisterende by- og tettstedssentre, og med god kollektivdekning og tilgjengelighet 

med sykkel og gange. Det langsiktige målet er å oppnå mer bærekraftig og robust by- og 

tettstedsutvikling og begrense klimagassutslippene. Etablering på dyrket mark bør unngås. 

 

Kommuneplanbestemmelsene sier følgende om varehandel: 

§ 2.2.5.2 Lokalisering av ulik handel 
Kjøpesenter med bruksareal inntil 3.000 m2 kan etableres i sentrum av Roa, Grua og Harestua. 
 


