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Det søkes om endring av eksisterende plan "Detaljregulering for Grua Nord" jf. §12—14 Endring og 
oppheving av reguleringsplan. Plan ID 0533-2018-0001. Dato for ikrafttredelse: 07.06.2018 
 
Oppsummering ønskede endringer: 
 
Bestemmelsesendring 

 PARKERING: tillegg til bestemmelse for formål F_SPP: tillate oppføringer av carport 
innenfor formål.   

 Endring av bestemmelse  § 2,4 parkering  

  øvrige justeringer, tillegg og formuleringsendringer avklares med Lunner kommune.  
 
Plankartendring 

 Endring av deler av arealformål f_SKV til BKS 

 Mulig endring av innregulert støyskjerm 
 
Endringene og virkningen av disse utdypes i tabell nedenfor.   
  

Kommentert [TMS1]: Endring av bestemmelser vil i 
hovedsak være tilknyttet ønskede endringer i plankart. Dette 
ønskes diskutert med Lunner kommune.  



 
 

 
1. Formål med planendringene 
Formålet med planendringene er å tilrettelegge for en bedre utnyttelse av planområdet der parkering 
legges til planområdets ytterkant slik at det sikres gode uteoppholdsarealer internt på området  og gode 
kvaliteter i forhold til overbygd parkeringsplass i nærhet til bolig samt arealeffektiv bebyggelse der 
parkering samles i tre små anlegg, og ikke fordeles på mindre frittstående garasjer eller plasser. Parkering i 
carport skal inngå som del av støyskjerm.  
 
 
 

 
Figur 1: Utsnitt situasjonskart skisseprosjekt viser ønsket parkering med carporter og åpne p-plasser fordelt på tre felt: 
ett langs jernbanen (f_SPP) og to felt langs vei (i formålsgrense).   

 
 
 
2. Planendring og vurderinger av virkning for endring 
 



 
Bestemmelsesendring: Parkering 

Gjeldende bestemmelse:  
 

Det er avsatt 1,5 biloppstillingsplasser pr boenhet, til sammen 30 
plasser, 1 av disse pr. boenhet skal ligge i tilknytning til boliger, 
resterende 10 på felles parkering. 2 av p-plassene skal være for elbil. 1 
av p-plassene skal tilrettelegges for bevegelseshemmede, og ha bredde 
på minst 4,5m. Det skal avsettes 6 biloppstillingsplasser til 
gjesteparkering.  

 
 
Gjeldende bestemmelse er ikke forenelig med et minimumskrav til antall boliger jf. § 2.1.2  da dette 
kan medføre stor skjevhet i parkeringsdekning dersom det ikke bygges nøyaktig 20 boliger. 
Bestemmelsen inneholder også rom for tolkning, og bør endres til en mer generell bestemmelse 
der parkeringskrav følger antall boenheter. Bestemmelse ønskes å endres til følgende:  

 
Parkeringskrav:  
Minimum 1 p-plass per boenhet 
Minimum 2 av plassene skal være tilrettelagt for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 
Minimum 1 p-plass per boenhet skal tilrettelegges for elbil-lading. 

 
I tillegg ønskes følgende:  
- Tillate oppføring av carport m/bod innenfor felt SPP i tillegg til flateparkering 
- Tillate oppføring av carport m/bod og parkering innenfor felt BKS 
 
Virkning:  
Endring fra fast parkeringskrav uavhengig av antall enheter til minimum parkeringskrav sikrer både 
at det etableres p-plasser til den enkelte boenhet (i motsetning til et maksimumskrav), samtidig 
som det sikres bedre tilrettelegging for elbil. 
 
Minimumskrav for parkering sikrer samtidig mulighet for gjesteparkering. Krav til utnyttelsesgrad 
6% BYA = 60 % BYA (ifht formålets størrelse) samt krav til uteopphold sikrer at det samtidig gis en 
maksimumsgrense da parkering skal medregnes i % BYA. 
 
Carport innenfor felt SPP ivaretar formål parkering. Carport vil bryte opp det langstrakte 
parkeringsarealet.  mulighet for parkering under vil tilføre viktig kvalitet for boligene, og med 
parkering på begge sider av BKS gis boligene kort vei til egen parkeringsplass. Parkering i felles 
anlegg mot øst skal også fungere som støyskjerm.  
 
 



 

 
Figur 2: utsnitt skisseprosjekt som viser plassering av carport samt parkeringsplasser innenfor felt f_SPP 

 
Plankartendring: Endring av deler av arealformål f_SKV til BKS 
 

Endre øvre internvei f_SKV (som markert på figur 3) til formål BKS da det vurderes som mer 
hensiktsmessig for et godt felles uteområde å legge adkomst/parkering langs støyskjerm mot vei.  
 
Virkning: Bedre utnyttelse av BKS da veg og støyskjerm legges sammen mot øst. Det vurderes at 
det ikke er nødvendig å regulere inn internvei f_SKV langs støyskjerm. Dette fører til bedre 
trafikksikkerhet og mindre underdeling av uteoppholdsarelet i kjørevei.  
 



 

 
Figur 3: Se markert del av f_SKV som ønskes endret til BKS. Se figur 1 for skisseprosjekt.  

 
 
Plankartendring: Mulig endring av innregulert støyskjerm mot vei.  
 

Innregulert støyskjerm mot vei ser ut til å ligge noe utenfor felt BKS. Det vil være en fordel om 
denne ligger i formålsgrense slik at carporter kan benyttes som del av støyskjerm. Må sjekkes ut i 
SOSI-grunnlag  
 
Virkning:  
Planlagt bebyggelse kan inngå som en integrert del av støyskjerm mot vei. Dette vil visuelt bryte 
opp en ellers langstrakt og enhetlig støyskjerm, samtidig som det unngås dobbels støyskjerming 
dersom støyskjerm må oppføres i bakkant av carporter på grunn av plassering i plankart.  

 

Kommentert [TMS2]: Her er vi usikre på om støyskjerm 
ligger i formålsgrense eller i formål annen veggrunn. Det vil 
være en fordel om denne ligger i formålsgrense slik at 
carporter kan benyttes som del av støyskjerm. Må sjekkes ut 
i SOSI-grunnlag  



 

 
Figur 4: Utsnitt plankart, markering støyskjerm 

 
3. Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak som følge av endringen 
Justeringen i plankart viderefører planens intensjoner om frittliggende boligbebyggelse med saltak i tre 
rekker innenfor planområdet. Planlagt boligbebyggelse er svært nær skisseprosjekt vist i reguleringsplan. 
Carporter mot jernbane og vei er ny bebyggelse som vil tillates som følge av endringen. Nytt kjøremønster 
langs plangrense, og ikke gjennom,  vil gi et tryggere og mer enhetlig uteoppholdsareal mellom boligene 
samtidig som carporter skal ha støyskjermende egenskaper.  
 
Det gjøres ikke endringer i krav til minste uteoppholdsareal eller utnyttelsesgrad, og planen sikrer fortsatt 
gode uteoppholdsarealer og arealer for lek i god bokvalitet.   
 
4. Endring av utbyggingsvolum og byggehøyder 
Planendring vil ikke gi større utbyggingsområde enn i gjeldende plan. Utnyttelsesgraden på feltet er tenkt 
videreført fra gjeldende plan.  
Foreløpige beregninger viser at skisseprosjekt ligger under innregulerte 60 % BYA (ifht formålets størrelse). 
Planområdet skal bebygges med minst 20 boenheter.  
5. Visuelle forhold: Tiltakets virkning på, og tilpasning til landskap og omgivelser 
Planendring vil ikke gi virkning på opprinnelig plans virkning på, og tilpasning til landskap og omgivelser.  
6. Forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og retningslinjer, og pågående 
planarbeid 
Kommuneplanens arealdel regulerer området til boligbebyggelse. Ønsket endringer i tråd med gjeldende 
arealplan.  
7. Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet, støy 
Det er ikke kjent med utfordringer i forhold til trafikk, samferdsel eller andre statlige eller kommunale 
forhold som kan berøres av planendringen.  

Kommentert [TMS3]: Sjekkes ut ved enighet om 
endringer i plankart.    



 
Støyskjerming mot jernbane og vei skal ivaretas ihht gjeldende forskrifter. Ønsket planendring trekker 
uteoppholdsarealer ytterligere unna trafikkert vegareal.  
 
Planendring sikrer at formålsgrense parkering overholdes slik at avstand til jernbane blir tilsvarende 
gjeldende reguleringsplan.  
8. Barn og unges interesser, trafikksikkerhet 
Barn og unges interesser vurderes ivaretatt av planendringen. Carporter ut mot veien vil bidra både som en 
fysisk og visuell skjerm mot trafikk og støy. Å flytte adkomstvei til firemannsboligene ut mot 
støyskjerm/carport vil bidra til en mer oversiktlig og trafikksikker løsning internt på planområdet.  
8. Ivaretakelse av samfunnssikkerhet 
Planendringene beskrevet er ikke vurdert å kunne endre forholdene rundt samfunnssikkerheten innenfor 
eller inntil planområdet 
9. Hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte som skal varsles om planendring 
Avklares med Lunner kommune 
10. Prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, grunneiere, festere, naboer 
og andre berørte 
Planendringene er ikke vurdert til å utløse krav om medvirkning utover varsling av berørte.  
11. Vurderingen av endringer i forskrift om konsekvensutredninger, og hvordan kravene i tilfelle vil bli 
kunne ivaretatt 
Planendringen er vurdert etter forskrift om konsekvensutredninger, og faller ikke inn under kravet til 
konsekvensutredning.  

  


