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PLANINITIATIV 
Detaljregulering for boligfelt 7H – Lunner kommune 

Formålet med planen  

Harestulia Utbygging ønsker å detaljregulere boligområde 7H i kommuneplanens arealdel (gnr/bnr 
116/211, 116/1). Formålet med planen er å legge til rette for frittliggende og konsentrert 
småhusbebyggelse. Området er på ca. 190 daa, og det legges opp til etablering av ca. 250 boenheter fordelt 
på 20 boligfelt, samt atkomstveg med tilhørende internveger til boligområdene. Vedlagte illustrasjonskisse 
viser en foreløpig plan for hvordan en ser for seg boligutbyggingen i området.  

Planens avgrensning 

Planområdet er lokalisert vest for Gjøvikbanen og øst for Rv4/ Hadelandsvegen. Harestua stasjon ligger ca. 
1,4 km fra området. Planområdet avgrenses av elven Klemma mot vest og jernbanen mot øst. Planområdet 
er ubebygd og består av tett skog og elveløpet til Klemma. Området er på ca. 190 daa. Figuren under viser 
foreslått planavgrensning (markert med sort stiplet linje): 

 

Figur 1: Foreslått planavgrensning 
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Planstatus 

Overordnet plan – Kommuneplanens arealdel 2013 - 2014 

Planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt til framtidig boligbebyggelse (felt 7H i kommuneplanens 
arealdel), nåværende boligbebyggelse mot sør, grønnstruktur, samt bruk og vern av sjø og vassdrag. 
Grønnstruktur er satt av som et belte langs elva Klemma, for å sikre vassdragshensyn og hindre skader ved 
evt. flom. Felt 7H i kommuneplanen er på ca. 140 dekar. Arealet er angitt med 195 boenheter. Adkomst til 
området er ikke løst.  

 

Figur 2: Kommuneplanens arealdel. Kilde: Lunner kommune 

I kommuneplanen er det listet opp ulike bestemmelser og retningslinjer som omhandler planområdet; 

 §1.1 Utbyggingsavtaler; I bygge- og næringsområder vist på kommuneplanens arealdelkart må det 
påregnes at utbyggingsavtale vil være en forutsetning for utbygging. For boligområder gjelder 
dette for samlet utbygging av mer enn 4 boligenheter. 

 §1.2 Krav til vannbåren varme; For nye boligprosjekter med flere enn seks boligenheter krever 
kommunen at det tilrettelegges for vannbåren varme 

 §1.3 Rekkefølgebestemmelser; På Harestua skal område 7H bygges ut etter boliger innenfor 
områdereguleringsplanen for Harestua sentrum. Det er også satt rekkefølgekrav for teknisk og 
sosial infrastruktur i §1.3.2 som området faller under. 

 50% av boligene skal tilfredsstille krav til tilgjengelighet §1.4 Universell utforming/ krav til 
tilgjengelighet 

 § 1.5 Leke, ute- oppholdsarealer 

 § 1.9 Byggeforbud iht. avsatte soner kommuneplanen og generelt i en 50-meterssone til elver og 
bekker med helårs vannføring.  

 §2.2. Antall parkeringsplasser medregnes som BYA. Hver biloppstillingsplass skal minimum være 18 
m2. 2 roms; 1 biloppstillingsplass 3 roms; 1,5 biloppstillingsplass, 4 roms eller mer; 2 
biloppstillingsplasser. Barnehage 1 oppstillingsplass pr. ansatt. 

 Snuplass skal løses på tomten. 
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 Nødvendige sikringstiltak mot flom og flomskred skal være gjennomført før utbygging av området 

 §6.1.3 Overvann skal håndteres lokalt. 

 §6.1.4 Støy; Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442, skal legges til grunn 
ved behandling av tiltak nær støyskilder. 

 §6.1.6 Radon; For radon gjelder forskrift om tekniske krav til byggverk, TEK10. 

 § 6.2. Avsetting av areal til offentlig eller privat tjenesteyting; Det skal i forbindelse med 
reguleringsplanarbeidet på Harestua (7H) avsettes areal til barnehageformål. 

 §6.3. Der det fremgår av KU til kommuneplanen at man er i tvil om datagrunnlaget for 
naturmangfold er godt nok, kreves kartlegging i forbindelse med utarbeiding av reguleringsplan. 

 §6.5. konsekvenser av nye reguleringsplaner med mer enn 10 nye boliger skal belyses ved bruk av 
3D modell. 

 §6.7. Større stier som blir berørt av utbygging skal bevares eller sikres lagt om eller at ferdsel 
ivaretas på annet vis. 

 

Som del av arbeidet med kommuneplanen ble det utarbeidet en grov konsekvensutredning av felt 7H. Den 
samlede vurderingen konkluderte med at å bygge boliger sentrumsnært tilfredsstiller mange forhold 
knyttet til samordnet areal- og transportplanlegging, klimagevinst, barn og unges interesser. De negative 
påvirkningene av friluftsarealer og elva Klemma vurderes å oppveies av de mange positive effektene, men 
det ble påpekt at man ved utbygging må søke å ivareta natur- og friluftskvalitetene i området. 

 

Gjeldende regulering 

Planområdet er hovedsakelig uregulert. Mot sør strekker planavgrensningen seg mot Elvefaret, og omfatter 
her deler av områdereguleringen for Harestua sentrum, vedtatt 14.02.2013 (plan ID 0533-2012-0001), samt 
deler av detaljreguleringen for Harestua stoppested, vedtatt 16.06.2011 (plan ID 0533-2011-0002). Arealet 
planavgrensningen berører er regulert til offentlig gang/sykkelveg, annen veggrunn - teknisk anlegg og 
grøntareal, grønnstruktur, samt konsentrert småhusbebyggelse/blokkbebyggelse.   

 

Rikspolitiske retningslinjer 

 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

 Rikspolitiske retningslinjer for å styre barn og unges interesser i planleggingen, om barn og 
planlegging (T-2/08) 

 Retningslinje behandling av støy i arealplanlegging T-1442 (2016) 

 Planområdet ligger innenfor Oslomarkvassdragene, som er varig verna i Verneplan 1 av 6. april 
1973 og omfattes av rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag av 10. november 1994 

 Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming 

 

Regionale føringer 

 Regional plan for Hadeland 2015 – 2021 

 Regional plan for klima og energi 2013 – 2024 

 Regional plan for folkehelse 2012-2016 

 Fylkesmannens forventninger til kommunal planlegging i Oslo og Viken 

 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma 2016-2021 
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Om planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet 

Planforslaget vil legge opp til tilgang på nye boligtomter med varierte boligtyper som bidrar til en økt 
boligsammensetningen i kommunen. Planområdet har nærhet til Harestua stasjon og Harestua sentrum. 
Det kan foreligge interessemotsetninger innen planområdet ettersom deler av området brukes til 
rekreasjon i dag. Planforslaget vil tilrettelegge for videre rekreasjon i området, med opprettholdelse og 
videreføring av stier langs Klemma, samt opparbeidet turvei/skiløype gjennom området.  

Utvikling av boliger er i tråd med gjeldende kommuneplan. Gjeldende kommuneplan legger opp til utvikling 
av 195 boenheter. I det videre arbeidet med forslag til detaljregulering av boliger for felt 7H legges det opp 
til utvikling av ca. 250 boenheter.  

Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 

Det planlegges anleggelse av atkomstveg fra Elvefaret i sør. Videre vil det legges til rette for utvikling av ca. 
250 boenheter fordelt på 20 boligfelt. Under følger en oversikt over mulige reguleringsformål i 
planområdet. 

§ 12-5 Nr. 1 – Bebyggelse og anlegg  

 Boligbebyggelse – frittliggende og konsentrert boligbebyggelse  

 Barnehage 

 Lekeplass  

 Andre typer bebyggelse og anlegg – kommunaltekniske anlegg 

§ 12-5 Nr. 2 – Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  

 Veg  

 Fortau  

 Gang-/sykkelveg  

 Parkeringsplasser  

 Annen veggrunn (grønt/teknisk)  

§ 12-5 Nr. 3 – Grønnstruktur  

§ 12-5 Nr. 6 Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone 

 Friluftsområde i sjø og vassdrag  

Hensynssoner etter PBL §12 – 6;  

 Sikringssoner (frisikt)  

 Støysone (ved behov)  

 Flomsoner 

 Kulturminner 

Utbyggingsvolum og byggehøyder 

Området er tenkt utviklet med varierende småhusbebyggelse i form av eneboliger, rekkehus, kjedede 
eneboliger og to- og firemannsboliger i 2 til 3 etasjer. Vedlagt ligger eksempler på boligsammensetninger 
som er tenkt utviklet for de ulike boligfeltene. Totalt foreslås det etablert ca. 250 boenheter fordelt på 20 
boligfelt. 

Funksjonell og miljømessig kvalitet 

Foreslått plassering av boligfelter innenfor planavgrensningen er gjort med tanke på terrengtilpassing, 
vegetasjon, overvann, bekker, grønnstruktur, samt adkomstløsning til området, og mulighet for etappevis 
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utbygging. Boligområdet vil deles inn i fire områder adskilt med grønne korridorer langs de eksisterende 
tilløpsbekkene mot Klemma. 

Det vil etableres kvartalslekeplasser i de grønne korridorene som skiller de fire boligområdene. Da området 
i dag også benyttes til friluftsliv, vil turstier og skiløype videreføres og/eller etableres i de grønne 
korridorene i området.  

Adkomst til området er tenkt løst ved at det etableres en ny kommunal veg fra Elvefaret i sør. Vegen vil gå 
videre gjennom planområdet og avsluttes mot nord. Internveger etableres for å sikre adkomst til de ulike 
boligfeltene.  

Oppland fylkeskommune har utført registrering av kulturminner i planområdet. Det ble påvist fire kullmiler, 
som stammer fra produksjon av trekull tilknyttet den omfattende bergvirksomheten rundt Grua og i 
Hadelandsområdet. Ingen av disse er automatisk fredet, og det er derfor ikke krav til at de skal bevares. 
Kullmilene har likevel en lokal verneverdi, og sier noe om tidligere tiders ressursutnyttelse og bruk av 
området, og kan være viktige minnesmerker for de lokale beboerne i Lunner. Planen legger opp til bevaring 
av én kullmile. Denne ligger innenfor areal som er tenkt avsatt til fremtidig grønnstruktur, et vestvendt 
skrånende hogstfelt med kraftig oppslag av krattvegetasjon, rett nedenfor jernbanen.  

Det er ikke registrert naturverdier innenfor planområdet som begrenser mulighetene for å realisere en 
planlagt boligutbygging.  

Tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser 

Utbyggingen på Harestulia vil øke andelen harde flater og vil dermed øke avrenningen til Klemma. 
Overvannshåndtering vil derfor gjøres etter tretrinnsstrategien:  

Trinn 1: Fanging og infiltrering av overvann 

Trinn 2: Fordrøying av overvann 

Trinn 3: Lede overvannet til trygge flomveier 

 

Det er gjort grove beregninger for å estimere bekketverrsnittet for de tre bekkene som går tvers over 
planområdet. For bekken i nord må det minimum holdes av en bredde på 7,5 meter. For bekken som 
planlegges på den midtre delen av planområdet må det holdes av en minimumsbredde på 7,6 meter. For 
Piperbekken må det holdes av en minimumsbredde på 15,5 meter. Store endringer i terrenget vil påvirke 
hvordan bekkeløpene dimensjoneres. 

Det er utarbeidet en rapport (Harestuvannet, Sveselva og Klemma – Vannlinjeberegninger) vedrørende 
flom på Harestua, hvor det ble beregnet vannlinjer for Harestuvannet, Sveselva og Klemma. Ifølge 
rapporten stuver vannet opp til kote 251 ved en 1000 års-flom. Byggegrensen for felt 7H ligger over dette. 

Det er utført en kartlegging og vurdering av virkningene utvikling av boligområdet har for områdets 
naturmiljø både på land og i vann. I den samlede vurderingen ble det vurdert at tiltaket med utbygging av 
boligområdet på Harestulia vil ha en noe negativ konsekvens for det akvatiske miljøet, men det er ikke gjort 
funn som begrenser utbyggingsmulighetene i vesentlig grad. 

Forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og retningslinjer og 
pågående planarbeid 

Arealet er i kommuneplanens arealdel avsatt til boligområde (felt 7H), og forslaget er dermed i samsvar 
med denne. Området er i dag uregulert. Gjeldende kommuneplan legger opp til utvikling av 195 boenheter. 
Forslag til detaljregulering av boligområdet legger opp til utvikling av ca. 250 boenheter.  

Det pågår et arbeid for å gjøre om området Viubråten, nord for planområdet, som er avsatt til LNF-område, 
samt fritids- og turistformål i kommuneplanen, til boligbebyggelse med kombinasjon av konsentrert og 
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frittliggende småhusbebyggelse. Adkomsten til området er foreslått etablert med ny tilkomstveg fra 
Elvefaret og rett vest for Klemma og videre til planområdet.  

Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet 

Ingen kjente. 

Hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas, blant annet gjennom risiko og sårbarhet 

Det vil utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse i henhold til veileder. Relevante tiltak vil bli ivaretatt 
gjennom reguleringsforslaget. 

Hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte som skal varsels om planoppstart 

Offentlige parter og andre interessenter vil bli varslet i henhold til kommunens varslingsliste.  

Prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, grunneiere, festere, 
naboer og andre berørte 

Bestemmelsene i Plan- og bygningsloven vil ligge til grunn for ivaretakelse av medvirkning i planarbeidet. 
Dersom det oppstår behov for medvirkning utover kravene som stilles i Plan- og bygningsloven vil 
planprosessen tilpasses deretter.  

Vurdering av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger, og hvordan kravene 
i tilfelle vil kunne bli ivaretatt 

Forslagstiller mener at det ikke er behov for konsekvensutredning med tilhørende planprogram.  

(Jfr. Forskrift om konsekvensutredninger, § 6 og 8, om planer som alltid skal behandles etter forskriften): 

«Unntatt fra dette er reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og 
der reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere planen.» 

Vi anser ikke 7H som et nytt område til utbyggingsformål ettersom den er avsatt i kommuneplanen som 
fremtidig boligbebyggelse, og vil derfor ikke falle under §6 og 8 i forskriften. Vi antar også at boligområdet 
7H er vurdert på kommuneplannivå mht. miljø og samfunn og at dette er tilstrekkelig utredet.  

 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Multiconsult 
 

 
Sondre Osnes 
Rådgiver, Arealplan og myndighetskontakt 
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Vedlegg: 
- Illustrasjonskisse 
- Eksempler på boligtyper 

 
Det er utarbeidet flere fagrapporter, notater og utredninger i forbindelse med tidligere igangsatt planarbeid for 
område 7H: 
 

 Rapport: Naturmiljøvurderinger knyttet til reguleringsplan (Multiconsult, 08.08.2018) 

 Kulturminneregistrering /befaringsrapport (Oppland fylkeskommune, jan./mars 2018 

 Notat: Vurdering av støy fra vegtrafikk og bane (Multiconsult, 12.10.2018) 

 Notat. Vurdering av flomveier (Multiconsult, 30.08.2018) 

 Fagrapport VA (Multiconsult, 30.08.2018) 

 Mulighetsstudie – Harestulia, Lunner kommune. (Hjellnes Cosnult 20.11.2017) 
 
Disse kan ettersendes i forkant av oppstartsmøtet dersom dette skulle være ønskelig.  


