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Hovsgutua 6-14, Gran kommune  
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Oversiktskart (1: 10 000) 



Detaljkart som viser planavgrensningen 
 

 
 
Foreslått planavgrensning følger til dels eiendomsgrenser og til dels gjeldende 
reguleringsplaner. 
 
Siden gjeldende reguleringsplan er etter eldre kartforskrift, vil det være 
hensiktsmessig å ta med et større område i planavgrensningen slik at overgangen 
mellom ny og eldre plan blir ryddig. Eksempelvis er formålet Offentlig friareal erstattet 
med Offentlig friområde (kode rp 3040), og Allmennyttig formål erstattet med Offentlig 
eller privat tjenesteyting (kode rp 1160). Eiendomsgrenser for Lidskjalv 
frivillighetssentral skal endres, og den delen av eiendommen som nå er avsatt til 
formålet Allmennyttig formål bør medtas. Friområdet på eiendom gnr./bnr. 263/85 



kan avgrenset mot sti og kjørevei Hovsvegen, mens friområdet på gnr./bnr. 262/192 
avgrenses delvis av eiendomsgrenser og delvis av boligformålet i planen for 
Lidskjalvhavna. På denne måten kan areal innenfor eiendomsgrensene i øst 
(Lidskjalvhavna) få formålet boligformål som resten av felt B1, med en tydeligere 
avgrensning mot friareal innenfor eiendom gnr./bnr. 262/192. Mot omkringliggende 
kjøreveier foreslås planavgrensning mot regulert fortau i Hovsgutua og langs midtlinje 
i regulert miljøgate, slik at denne planen møter reguleringsplanen for Gran Park.  
 

Flyfoto av planområdet 
 
Mot nord:      Mot sør: 

 
  
Mot øst:      Mot vest: 
 

 
 
 
 



Beskrivelse – hva og hvem 
 
Kort presentasjon (formål, 
størrelser og omfang) 
 

Ca. 10 daa. Gnr./bnr. 262/72, 56, 69, 71, 87, 
113, 91, 192, og deler av 263/20 og 263/85. Det 
planlegges for ca. 90 boliger og ca. 2400 m2 
næring.  

Kort beskrivelse av planområdet 
og nærområdet med 
eksisterende arealbruk.  
Grønnstruktur 

Øst for området er det oppført punkthus i 4-5 
etasjer, som ligger på et høydedrag over tomten. 
Vest for området, på andre siden av Oslolinna, er 
det gitt byggetillatelse for Gran Park med 
oppbrutt kvartalsbebyggelse i varierte høyder 
med 3-6 etasjer. Nord for eiendommene ligger 
Lidskjalv, et større bygg i øst/vest-retning med 
frivillighetssentral og en stor, offentlig 
parkeringsplass. Oslolinna skal bygges om, og 
vil beslaglegge deler av søndre tomt. Planen vil 
inkludere eksisterende grøntdrag mellom 
Hovsvegen og Hovsgutua. 

Fremtidig arealbruk 
 

I tråd med kommunedelplan for Gran sentrum 
planlegges det for sentrumsbebyggelse med 
boliger, forretninger, kontor, servering mv.  

Krav om planprogram/ 
konsekvensutredning? 

Nei. 

Er det andre grunneiere eller 
rettighetshavere enn 
forslagsstiller innenfor foreslått 
planavgrensning? 

Ja. Gnr./bnr. 262/69 og 71, deler av 263/20 og 
85. 

Er eiendomsgrensene 
koordinatfestet? Kreves det ny 
kartforretning? 

Det må foretas ny oppmålingsforretning etter 
makeskifte av arealer. 

Hvilke tekniske infrastrukturtiltak 
er tenkt regulert og opparbeidet 
(veg, vann, avløp, overvann)? 
 

Avklares med kommunen. 

Er det spesielle utredninger som 
bør foretas som en del av 
planarbeidet? 

Støy 
Geotekniske utredninger 
Overvann/VA/flom 
Overordnet brannkonsept 

Er det potensielle 
interessekonflikter som følger av 
planideen? 

Ny bebyggelse i et etablert boligområde 

Eventuelt andre opplysninger 
som forslagsstiller mener er 
relevante å opplyse om. 

Ivaretakelse av grønne forbindelser gjennom og 
på tvers av området, samt gjøre grøntdrag i øst 
mer tilgjengelig for bruk. Lavere bebyggelse mot 
gata med en base som skjermer mot støy, og 
stigende høyder på boligbebyggelse samstemt 
med terrenget. Utstrakt bruk av tre. Parkering for 
boliger i sokkel/kjeller, mens parkering for næring 
på terreng gjøres lett tilgjengelige ved 



inngangen. Grønn opparbeidelse av plass og 
integrering av gangforbindelser og lite torg. 

Forslag til navn på planen 
 

Hovsgutua 6-14 

Forslagsstiller 
 
 
 
 
 
Plankonsulent 

Granbygg Eiendom AS 
Hovsgutua 10, 2750 GRAN 
v/ Thomas Skretteberg Aas 
Tlf.: 900 85 933 
E-post: ta@rolighetsmoen.no 
 
Felix Arkitekter AS 
Rosenkrantz gate 7, 0159 Oslo 
v/ Eva Sjue 
Tlf.: 988 58 707 
E-post: esj@felixark.no 

Når ser forslagsstiller/ 
plankonsulent for seg at komplett 
planmateriale kan leveres inn? 

I løpet av 2022. 

 
 

Arealformål 

 
 
I planprosessen skal det vurderes om det er behov for å regulere inn en 
sentrumsnær barnehage, på sørøstre del av planområdet.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arealtype Sett kryss 
Boliger x 
Forretninger x 
Kontorer x 
Tjenesteyting x 
Servering x 
Lekeplasser Vurderes, kan inngå i andre formål 
Veiareal inkl. g/s-vei og fortau x 
Parkeringsareal Vurderes, kan inngå i andre formål 
Friområde x 

mailto:ta@rolighetsmoen.no
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Skisser/illustrasjoner av ønsket tiltak  
 

 
 
Foreløpig illustrasjonsplan som viser plassering av bebyggelse, kommunikasjon og 
forbindelser. Rød strek markerer eiendommen som forslagsstiller besitter. 
 
 
 
 
 



 
Bilde fra foreløpig modell som antyder høyder og utnyttelse. 
 
 

 
 
 
Forslagsstiller ønsker å utvikle eiendommene i tråd med føringene for 
sentrumsutvikling i Gran, med boliger og næringsarealer.  
 
Hovedproblemstillingen er støy fra vest, samtidig som boligene skal sikres best mulig 
solforhold på private og felles uteplasser. Grepet som foreslås er en base med 
næringsarealer og parkering som skal skjerme for støy fra Oslolinna, og samtidig gi 
en strukturerende byvegg med innhold til den nye miljøgata. Boliglameller i øst-
/vestgående retning kobles på basen, men dras ikke ned som del av denne for å 
unngå høye gavlvegger langs gata. Boliglamellene kan trappes både mot vest og sør 
for å sikre et variert taklandskap og solrike, store uteplasser for leilighetene. 
Bebyggelsen møter terrenget i bakkant, som bølger seg rundt byggene og kobles 



sammen med gårdsrommene. Gårdsrommene bør få det samme grønne preget med 
stedegen vegetasjon. 
 
Ny bebyggelse vil gi begrenset fjernvirkning med en slik utforming, og høydene som 
er vist forholder seg til retningslinjene i kommunedelplanen og utviklingsveilederen. 
Nabobebyggelsen i øst på 4-5 etasjer ligger vesentlig høyere og vil redusere 
høydevirkningen av den nye bebyggelsen som er vist i 3-6 etasjer. Kun en mindre del 
av bebyggelsen går opp i 6 etasjer, og disse delene ligger konsekvent oppe på lokket 
over underetasjen og i bakkant mot det skrånende terrenget, slik at de i praksis aldri 
vil oppfattes som mer enn 5 etasjer høye. Langs gata vil byggene oppfattes som 2-3 
etasjer. 
 
Illustrasjonene viser et skjematisk plangrep, som det skal jobbes videre med i 
utarbeidelsen av et skisseprosjekt som skal ligge til grunn for reguleringsplanen. Den 
arkitektoniske utformingen av bebyggelsen skal sikres god variasjon og volumer som 
passer til Gran og nabobebyggelsen. For å relatere den nye bebyggelsen til en 
menneskelig skala og sikre et større innslag av tre i gatebildet, foreslås et rammeverk 
langs næringssokkelen som kan integrere flere funksjoner: støyskjerming med glass 
bak, pergola og plantevegg, sykkelparkering, renovasjon, tak og innramming av 
uteservering og torg. Rammeverket kan deles inn i forskjellige felt, slik at noen deler 
har tettere spiler og andre har åpne butikkvinduer, men i en gjentagende rytme og 
form. Boliglamellene kan med fordel også ha trekledning.   
 
Det skal også jobbes videre med plassdannelse, gangforbindelser og tilknytning til 
grønnstrukturen i øst, samt terrengtilpasning. Ved plassering av inngang til 
butikkarealer mot det nye krysset Hovsgutua/Oslolinna, vil man få en plassdannelse i 
forlengelsen av Smietorget og plassen foran Gran Park. Skissen viser 
gangforbindelse på tvers av området i nord-sør retning, via passasjer som er knyttet 
til trappeoppganger. Fra gata går det øst-vest forbindelser, som viderefører 
smettene/åpningene i kvartalet Gran Park og sikrer tilgjengelighet til grøntdraget. 
Parkeringen på terreng må gis en parkmessig utforming, og det må gjøres plass til 
møblering, utstrakt bruk av vegetasjon, belysning og variert belegg/materialbruk, slik 
at plassen blir et attraktivt element og oppholdssted i den nye miljøgata. 
 

 
Gatebilde av dagens situasjon, hvor nye Hovsgutua kommer omtrent der det i dag er 
gangvei. Eksisterende blokkbebyggelsen i øst ligger høyt i terrenget. 



Gjeldende plangrunnlag 

Kommuneplanens arealdel / kommunedelplan (2013) 
Området er i kommuneplan og 
kommunedelplan for Gran sentrum 
satt av til sentrumsformål.  
 
Hovsgutua 6-14 er definert som 
Områdetype D nr. 23, der det kan 
bygges bymessig, men gjerne åpen. 
Utnyttelse på 65% BYA, 3-4 etasjer. 
Skråtak, men flatt tak kan vurderes. 
Materialet skal være murpuss/mye 
treverk. Det er et uttalt ønske om å 
utvikle ”trebyen Gran”. I område 23 
skal det videreføres og utvikles en 
blanding av forretninger, kontorer, 
serveringssteder, generell service og 
boliger. Boligandelen kan med fordel 
være høy, opptil 100%.  
 

Utviklingsveileder for Gran sentrum (2014) 
Utviklingsveilederen gir retningslinjer og anbefalinger om kvartalsstruktur, 
byggehøyde, takform mm. Deler av området 23 er definert som bykjerne, og det 
gjelder ny bebyggelse langs miljøgata. Eksempel på retningslinjer er utadrettet 
virksomhet i 1. etasje og plassering av innganger fra gata og fasade med mye glass. 
Ifølge Utviklingsveilederen bør det tilrettelegges for grønne forbindelseslinjer forbi 
planområdet. Planen legger opp til høyere bygningsmasse mot øst for å optimalisere 
sol- og utsiktsforhold på tomtene. Høydeforskjellene gir muligheter for ekstra gode 
sol- og utsiktsforhold øverst i Miljøgata. Høydeforskjellene gjør også at enkelte 
eiendommer i Bykjernen kan tåle flere etasjer enn angitt i gjeldende 
kommunedelplan. 
 
 
 



Reguleringsplan 
 
Området omfattes delvis av 
reguleringsplan for tidligere Rv.4, 
som legger til rette for ombygging av 
Oslolinna til miljøgate. Det er satt av 
kombinert formål langs Oslolinna, 
herunder bolig/forretning/kontor på 
felt B/F/K4. Byggegrense mot vei 
sammenfaller omtrent med 
formålsgrensen. Arealet langs veien 
er satt av til midlertidig bygge- og 
anleggsområde. Dagens avkjørsler er 
regulert inn, både fra Oslolinna og fra 
Hovsgutua. Det skal bygges G/S-vei 
langs Oslolinna med overgang ved 
nytt kryss. Det er vist fortau opp 
Hovsgutua.  
 
På øvrige deler er området omfattet 
av en eldre reguleringsplan fra 1985, 
Vassenden sentrum. Der er arealet 

regulert til forretning/kontor og bolig. 
 
Deler av eiendom 262/192 og 263/20 skal innlemmes i området, som i dag er regulert 
til henholdsvis offentlig friområde og allmennyttige formål.  
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