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1 SAMMEN DRAG

Planforslaget gjelder utvidelsen av Granrud industr iområde og motorsportanlegg, og den planlagte utvid elsen
er på ca. 770 daa.

Tilrettelegging av nye industritomter er det primær e målet med planarbeidet. Det er ingen konkrete
virksomheter man vet at skal etableres i området, m en det skal legges til rette for nyetablering og ev entuell
utvidelse av eksisterende virksomheter.

Eksisterende motorsportanlegg skal flyttes til ny p lassering innenfor planområdet med en videreføring av
dagens aktivitetsnivå. Området brukes til terrengkj øring med biler. Området som i dag brukes til motor sport
endres til industriformål. Deler av steinbruddet, so m er ferdig utvunnet, endres til industriformål.

Samlet sett vil utvidelsen av Granerud industriområ de og motorsportanlegg styrke sysselsettingen og de rmed
folketallsutviklingen i Nord-Odal kommune og denne d elen av Hedmark fylke. I tillegg vil trolig arbeidsm arkedet
i nabokommunene øke, og næringer og bedrifter på Gr anerud vil kunne få økt lokalmarkedet i tråd med de n
økte aktiviteten på Granerud.

Samlet sett er Granerud i dag og i fremtiden en god t egnet plassering av et industriområde av denne
størrelsen og omfanget. Konsekvensutredningen viser at foruten en økning av støy hovedsakelig på grunn av
økt tungtrafikk er det ingen andre store konsekvens er for miljø og samfunn. Å samle næringer og videre utvikle
Granrud industriområde og motorsportanlegg anses so m en god og hensiktsmessig løsning for å imøtekomme
fremtidige behov og muligheter.
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2 NØKKELOPPLYSNIN GER

Forslagsstiller er Nord-Odal kommune. Sentrale grunn eiere innenfor planområdet er Nord-Odal kommune (gn r
36 bnr 4), Hans Petter Skinstad (gnr 40 bnr 1), Oppl ysningsvesenets fond (gnr 34 bnr 1).

Plankonsulent er tegn_3.

Hovedformålet med reguleringsplanplanen er å tilrett elegge for industritomter.

Planområdets størrelse er på 770 daa, og utløser de rmed konsekvensutredningsplikt.

Figur 1: Viser ortofoto over Granerud industriområd e i dag.

Figur 2: Viser del av Granerud industriområde i dag .

Rv.209

Eksisterende næring

Eksisterende næring
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3 BAKGRUN N

3.1 Hensikt med planen
Tilrettelegging av nye industritomter er det primær e målet med planarbeidet.

Det er ingen konkrete virksomheter man vet at skal e tableres i området, men det skal legges til rette f or
nyetablering og eventuell utvidelse av eksisterende virksomheter.

Eksisterende motorsportanlegg skal flyttes til ny p lassering innenfor planområdet med en videreføring av
dagens aktivitetsnivå. Området brukes til terrengkj øring med biler.

Området som i dag brukes til motorsport endres til industriformål.

Deler av steinbruddet, som er ferdig utvunnet, endre s til industriformål.

3.2 Eierforhold
Det er flere mindre og tre større grunneiere innenfo r planområdet. De nye områdene, som ikke tidligere e r
regulert, er i all hovedsak eid av de tre største g runneierne:

• Nord-Odal kommune (gnr 36 bnr 4)

• Hans Petter Skinstad (gnr 40 bnr 1)

• Opplysningsvesenets fond (gnr 34 bnr 1)

3.3 Planprosessen
Planleggingen av Granerud industriområde og motorsp ortanlegg skal skje ved detaljregulering i henhold til
plan- og bygningsloven § 12-3. Nord-Odal kommune er planmyndighet og har det overordnede ansvar for
planprosessen. Nord-Odal kommune fastsetter også pla nprogrammet og vedtar den endelige
reguleringsplanen.

Reguleringsplanen skal avklare rammer for bruk og ut forming av området. For reguleringsplaner som kan f å
vesentlige virkninger for miljø og samfunn skal det utarbeides en konsekvensutredning som en del av
planforslaget. Bestemmelsene om konsekvensutredning har som formål å sikre at hensynet til miljø og
samfunn blir ivaretatt under utarbeidelse av planer , og når det besluttes på hvilke vilkår planer kan
gjennomføres.

3.3.1 Oppstartsmøte
Oppstartsmøte ble avhold i Rådhuset i Nord-Odal 8.apr il 2016. Tilstede var representanter fra kommunen,
tiltakshaver og plankonsulent.

3.3.2 Kunngjøring og varsling om igangsatt reguleri ng og høring av planprogram
Planoppstart ble varslet 26.02.2017. Det kom inn 7 m erknader i forbindelse med varslingen. Disse er
oppsummert og kommentert, og ligger vedlagt.

3.3.3 Planprogram
Planprogrammet er fastsatt og inneholder tema som s kal konsekvensutredes.

3.3.4 Samråd og medvirkning
Det er avholdt møte med bedriftene på Granerud der u tvidelsen har vært ett av temaene 22.11.2017.
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3.4 Krav om konsekvensutredning
Formannskapet vedtok 22.05.2017 med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-9, å fastsette
planprogram for utvidelse av Granerud industriområd e datert 09.05.2017. Planen er derfor vurdert
etter eldre forskrift, da ny forskrift om konsekven sutredning trådde i kraft 1.juni 2017.

Planarbeidet for Granerud industriområde og motorsp ortanlegg er derfor vurdert i henhold til plan- og
bygningslovens § 12-10 første ledd, jf. § 4-2, med tilhørende forskrift om konsekvensutredninger. Plan arbeidet
for Granerud industriområde og motorsportanlegg fal ler inn under forskriftens § 2 punkt d, jf. vedlegg 1, punkt
1, og skal derfor konsekvensutredes.

Det blir krav om konsekvensutredning fordi planområd et er større enn 15 dekar og skal nyttes til
industrianlegg og / eller næringsbygg.

Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven

Vedlegg 1. Planer som alltid skal konsekvensutredes

Industri, bygg og anlegg m.m.

1. Industrianlegg, næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttig e
formål med et bruksareal på mer enn 15 000 m² eller som omfatter et planområde på mer enn 15 dekar.
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4 BESKRIVELSE AV PLAN OMRÅDET, EKSISTEREN DE FORHOLD

4.1 Beliggenhet og planavgrensning
Planområdet ligger ca. 2,5 km nordøst for Sand sent rum i Nord-Odal, og er ca. 770 daa stort.

Om lag 1/4 av området er regulert i gjeldende regul eringsplan for Granerud industriområde.

Figur 3: Viser planområdets avgrensning og grov dis posisjon
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4.2 Arealbruk

4.2.1 Innenfor området
Motorsport

Motorsportanlegget brukes til terrengkjøring med bi ler-Biltrail. Frikjøring i terreng uten opparbeidin g. Aktiviteten
er begrenset med 2 ukedager med treningstider mello m kl. 1 600 og kl. 21 00, samt lørdag mellom kl. 1 1 00 og
1 800. Den faktiske aktiviteten er mindre. Vanligvis er det kjøring første lørdag hver måned. På det mes te kan
det være mellom 1 0 og 1 5 biler. På en vanlig dag me llom 3 og 5 biler. Det er pr. nå ikke et medlemsregi ster,
men det anslås at det er mellom 35 og 45 ulike bruk ere. I forbindelse med anlegget er det bygget en g apahuk.

Masseuttak

Gunnar Holth Grusforretning AS driver masseuttak i G ranerud. Bedriften har administrativ base og verkst ed i
Kongsvinger. Driften er nærmere beskrevet i «Graneru d pukk. Driftsplan», Rambøll 201 2-1 1 -29, se vedlegg.

Industri

Det er ingen konkrete virksomheter man vet skal etab lere seg i området. Det er ønskelig med nyetablering er
innen industri/lager/kontor og tilrettelegging for ekspansjonsmuligheter for eksisterende virksomheter . I
Granerud industriområde ligger i dag følgende bedri fter (kilde: Nord-Odal kommune):

BASF AS Gullfotdalen Produksjon kjemiske varer

Nord-Odal veggmontasje AS Gullfotdalen Entreprenører

Bjørn Hesbråten AS Gullfotdalen Mekanisk verksted

Brødrene Stenskjær Industrivegen Godstransport, re novasjon

Frakt og Spedisjonservice AS Industrivegen Lager/lo gistikk

Odalsbyggeriet AS Industrivegen Produksjon av øl

Klaus Thrane Industrivegen Messe og kongressarra ngør

Gryts Norge AS Industrivegen Lager/logistikk

Ruuds Transport AS Industrivegen Godstransport på v ei

Bonus Handel Industrivegen Butikkhandel

NOAO Industrivegen

Nord-Odal kommuneskoger KF Industrivegen Skogbruk

Gunnar Holth Grusforretning AS Industrivegen Bergver ksdrift

Odal Bil og Karosseri AS Industrivegen Verksted

Nordli og Sønner Industrivegen

Olefina Eiendom AS Industrivegen Eiendomshandel/ut leie

Orkla Confectionary Industrivegen

Martin Sveis og Mekaniske Industrivegen Mekanisk ve rksted

Pommfri Invest AS Industrivegen Eiendomshandel/utl eie

Noen av bedriftene ligger utenfor og like syd for pl anområdet som nå skal reguleres.
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Figur 4: Viser deler av Granerud industriområdet i dag 

 

Figur 5: Viser deler av Granerud industriområdet i dag. 
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Natur 

Ca. 3/4 av området er i dag avsatt til LNF-område (landbruk, natur og 
friluftsliv) i kommuneplanens arealdel. I dette området er det 
hovedsakelig barskog og noe myr. Det er ikke registret arter med 
stor eller særlig stor forvaltningsinteresse, men enkelte innslag av 
fremmede arter langs vegen i planområdet. 

Søppelfylling 

Innenfor planområdet, øst for Storsjøvegen (fv. 209) og nær midten 
av planområdet, ligger tidligere Sandskogen fyllplass. 

 

 

Figur 7: Viser dagens masseuttak 

4.2.2 Tilstøtende arealers arealbruk  

Mye av nærområdet består av myr og skogkledde åser. Ca. 400 m sydvest for planområdet ligger 
Granerudtjernet. 

Nærområdet består hovedsakelig av industri og skogbruk. Sørvest for planområdet ligger det 9 eneboliger. 

4.2.3 Eksisterende bebyggelse 

Eksisterende bebyggelse er typisk industri/næringsbebyggelse der bygninger er preget av arealbruken. 

Figur 6:Viser areal for søppelfylling 
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4.2.4 Estetikk
Når det kommer til planområdets estetikk er dette et typisk industri/næringsområde utenfor de store
bykjernene. Områdets estetiske kvaliteter er få, da området er i all hovedsak preget av dagens
industri/næringsvirksomhet og den praktiske arealbr uken knyttet til dette.

4.3 Trafikkforhold

4.3.1 Veisystem
Planområdet ligger langs Storsjøvegen (fv. 209), me d eksisterende virksomheter øst for fylkesvegen og nye
arealer både øst og vest for fylkesvegen. Industriv egen ligger som er en intern veg i det eksisterende
industriområdet og munner ut i to T-kryss med Stors jøvegen (fv. 209), ett i hver ende av Industrivegen .
Adkomst til de enkelte tomtene er fra Industrivegen . Utvidelsen av industriområdet vil gi behov for en ny
avkjørsel til Storsjøvegen (fv. 209).

Hovedvegen langs planområdet er rv. 209 (Storsjøveie n) som er en to-felts kjøreveg. Fartsgrensen i områ det
er hovedsakelig 60 km/t eller 80 km/t. Andre veger som er innenfor planområdet og som har tilkomst fra rv.209
er Industrivegen (kommunal veg). Langs Industrivege n er fartsgrensen mest sannsynlig 30 km/t store del er av
strekningen.

Ifølge Statens vegvesen sitt digitale vegkart er la ngs rv. 209 målt ÅDT på 2600 (201 6).

Langs rv. 209 er det ikke etablert belysning av kjø rebanen.

Ifølge Statens vegvesen sitt digitale vegkart er de t ikke registret trafikkulykker på rv.209 innenfor eller i utkant
av planområdet.

4.3.2 Myke trafikanter og kollektivtilbud
Det er ikke etablert gang- og sykkelveg langs rv.209 eller langs Industrivegen. Verken rv. 209 eller
Industrivegen anses brukt som skoleveg. Det er flere lokale busser som stopper ved Granerud ved
holdeplassnavnet «Granerud»

4.4 Landskap

4.4.1 Naturgeografi og topografi
Planområdet tilhører landskapsregion 7 – skogtrakte ne på Østlandet. Det typiske for denne landskapsregi onen
er store skogsområder, skogkledde åser, mellom dalr egioner. Regionens ulike småformer er mangfoldig og
varierer mye i forhold til både hovedform, berggrun n og løsmasser. Det er også småformene som sterkest
innreder hovedformen, og som stedvis skaper store l okale forskjeller innenfor små avstander.

Det større området utover planområdet gjenspeiler la ndskapsregionens helhetlige trekk.

4.4.2 Vann og vassdrag
Innenfor planområdet er ligger det en bekk/mindre e lv som munner ut i Granerudtjernet, som er utenfor
planområdet. Ellers er det flere myrer, tjern og be kker/mindre elver i influensområdet. Som en del av det større
influensområdet ligger også Storsjøen og vannet Råse n.

4.4.3 Solforhold og grønnstruktur
Området anses å ha gode solforhold

Det er store sammenhengende skogområder rundt planom rådet

4.5 Nærmiljø og barns interesser
Det er ikke nærliggende boligområder eller skoler ru ndt planområdet, og området er derfor ikke tilrette lagt for
friluftsliv og idrett.
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Skole
Det er ingen skoler tilknyttet eller i nærhet til pl anområdet.

Barnehage
Det er ingen skoler tilknyttet eller i nærhet planom rådet.

Det er ikke nærliggende boligområder eller skoler ru ndt planområdet, og området er derfor ikke tilrette lagt for
barn og unge.

4.5.1 Støyforhold i dag
Dagens støy kommer hovedsakelig fra tungtransporten til og fra Granerud. Hovedsakelig gjelder dette på
fv.209 der fartsgrensen er 60-80 km i timen, og har i dag en ÅDT på 2600 med 10 % andel tungtransport.

4.5.2 Vann og avløp
Bebyggelse er tilkoblet privat anlegg for vann (Jup tjenn) og det offentlig vann- og avløpssystemet.

4.6 Naturmiljø

4.6.1 Naturtyper og arter
Ifølge Miljødirketoratets kartdatabase Naturbase er det ikke registrert naturtyper innenfor eller i til knytning til
planområdet.

Det er registrert flere forekomster av fremmedarten av type hagelupin langs rv.209. Det er ellers ikke r esitert
verken andre fremmedsarter eller verdifulle arter i eller tilknyttet planområdet-

Det er ikke registrert verdifulle arter i bekkefar i nnenfor planområdet.

Figur 8: Viser dagens antatte
støy
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4.6.2 Grunnforhold 

 

Figur 9: Viser Berggrunnskart fra NGUs kartdatabase 

 

Figur 10: Viser løsmasseregistreringer fra NGUs kartdatabase 
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4.7 Kulturminner og kulturmiljø
Det er ingen registeret kulturminner eller kulturmil jø innenfor planområdet.

4.8 Naturressurser
Området rundt Granerud inneholder mye granskog av u like alder. Det er også registret felt med
blandingsskog, derunder bjørk. Mye er yngre skog, m en en del er også eldre skog som trolig nærmer seg
hogstfasen. Det er også stedvis mindre områder med g ammel skog som ofte huser et stort biologisk mangfo ld.
Det er også registrert flere felt med viktige skogso mråder, men disse ligger utenfor planområdet.

Store deler av selve industriområdet er allerede hu gget for skog.

Figur 11: Viser fordeling av skogtyper og alder
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Figur 12: Viser eksisterende felt (blått) med torvmyr 

Det er registrert et stort område med torvmyr innenfor planområdet. Våtmarker er viktige biotoper og huser et 
stort naturmangfold.  
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5 PLAN STATU S OG RAM MEBETIN GELSER

I dette kapitlet er hovedtrekk i gjeldende planer, retningslinjer og liknende med betydning for regule ringsplanen
gjengitt.

5.1 Overordnede planer og føringer

5.1.1 Nasjonale mål og retningslinjer

Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging T-4/93
Retningslinjene tilstreber å oppnå samordning av are al- og transportplanlegging og bidra til mer effekt ive
planprosesser. Målet er å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og
næringsutvikling, og fremme helse, miljø og sikkerh et.

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegg ing, T-1442 (2012)
Retningslinjene gir anbefalte utendørs støygrenser v ed etablering av boliger og annen bebyggelse med
støyfølsomme formål. Videre gis anbefalte støygrens er ved etablering av nye støykilder, som veianlegg og
næringsvirksomhet. For innendørs støy gjelder krave ne i byggeteknisk forskrift til plan- og bygningslo ven.

Rikspolitiske retningslinjer for universell utformin g og økt tilgjengelighet 2009-2013
Retningslinjer for økt tilgjengelighet gjennom unive rsell utforming har særlig fokus på personer med ne dsatt
funksjonsevne. Gjennom retningslinjene samles og st yrkes innsatsen for økt tilgjengelighet til bygning er,
utemiljø, produkter og andre viktige samfunnsområde r.

Naturmangfoldloven 2009
Lovens formål er at naturen med dens biologiske, la ndskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske
prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes
virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremt iden, også som grunnlag for samisk kultur.

5.1.2 Regionale planer og føringer

Regional planstrategi for Hedmark fylke 2016-2020
Regional planstrategi er et viktig styringsverktøy f or utviklingen av Hedmark. Den gir et innblikk i de s tørste
utfordringer og muligheter i fylket. Disse gjenspeil es i planens fire hovedsatsningsområder som igjen s kal bidra
til å nå Hedmark fylkes ambisjon; å lede an i det gr ønne skiftet.

Regional strategi for innovasjonsstrukturen i Hedmark 2016-2020

Hedmark fylkeskommune har gjennomført et revisjonsar beid for Plan for innovasjonsstrukturen i Hedmark.
Regional strategi for innovasjonsstrukturen i Hedmark 2016– 2020 er nå den gjeldende. Strategien er
videreutviklet i samarbeid med Innovasjon Norge Hedma rk, regionansvarlig for Norges forskningsråd i
Hedmark og Oppland, Regionale forskningsfond Innlande t, VRI Innlandet, Hedmark kunnskapspark, Siva og
Siva-næringshager i Hedmark. Strategien er også send t næringssjefene i kommunene og Fylkesmannen i
Hedmark for innspill. Det ble fremmet sak for fylkest inget 21./22.9.2015, sak 53/15. Følgende vedtak ble fattet:
Fylkestinget vedtar « Samspill for innovasjon og oms tilling i Hedmark» Regional strategi for
innovasjonsstrukturen i Hedmark (2016-2020).
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5.2 Kommunale planer og føringer

5.2.1 Kommuneplan
Arealet innenfor planområdet er i kommuneplan for No rd-Odal avsatt til følgende arealbruksformål:

• Industri nåværende (blått)

• Masseuttak nåværende (lilla)

• Annet byggeområde nåværende (brunt)

• LNF område nåværende (grønt

Gjeldende kommuneplan viser samme arealbruk som
gjeldende reguleringsplan for industriområdet. De de lene av
planområdet som ikke er regulert er LNF-områder i
kommuneplanens arealdel. Utsnitt av kommuneplanens
arealdel er vist i figur 6.

5.2.2 Kommunal planstrategi
Kommunal planstrategi for Nord-Odal 2014-2017

I planstrategien for 2014-2017 er reguleringsplan f or
næringsareal prioritert utarbeidet i 2015. Av plans trategien
fremgår følgende:

«Det er ikke ledige næringsarealer igjen på Granerud
industriområde. Videre utvikling krever en utvidelse av
industriområdet, eventuelt må det etablere et nytt område
for industri. Dette krever endring av gjeldende planer. Dette
kan gjennomføres ved en endring av arealdelen med
påfølgende detaljregulering, eller direkte som en
områderegulering.»

Kommunene i Kongsvinger-regionen har samarbeidet ve d
utarbeidelse av planstrategien, blant annet om utar beidelse
av grunnlagsdata og tematisering av innsatsområdene .
Dette har resultert i 5 strategiske satsingsområder;
kompetanse og næringsutvikling, levende og attrakti ve
tettsteder, mangfold og inkludering, livsmestring h ele livet,
og sikker, effektiv og bærekraftig kommune.

5.2.3 Gjeldende reguleringsplaner
Areal innenfor planområdet som inngår i gjeldende r eguleringsplan er regulert til

• Områder for industri/lager
• Kjørevei
• Annen veggrunn
• Motorsport
• Steinbrudd / massetak
• Frisiktsone

Figur 13: Viser utsnitt av kommuneplanens arealdel
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Figur 14: Utsnitt fra gjeldene reguleringsplan for Granerud industriområde 
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6 BESKRIVELSE AV PLAN FORSLAGET

6.1 Plangrep
Målsetting og begrunnelse

Målet for planforslaget er en god arealutnyttelse f or industriområdet Granerud. Dette innebærer en god
organisering og struktur av de ulike arealformålene , og at planen har fleksibilitet. Hensikten er å til rettelegge
for industri og næringstomter slik at fremtidige be drifter og næringer kan etablere seg på Granerud. I plankartet
er det illustrert et «grid» som viser en mulig tomt einndeling. Denne er fleksibel og linjene er ikke ju ridisk
bindene slik at man kan justere dette etter hvert s om det planlegges for virksomheter som skal etabler e seg på
Granerud. Dette tilsier at man kan gjøre tomtene min dre eller større enn det som er illustrert.

Området har i dag god kapasitet når det kommer til VA og strømforsyning, og det er gode muligheter for at
bedrifter som trenger store ressurser for strøm og fiber kan etablere seg i området. Det vil være aktu elt å
oppgradere området når det gjelder internettkapasit et og fiberløsning.

6.2 Alternativer

6.2.1 0-alternativet
I henhold til forskrift om konsekvensutredninger sk al det redegjøres for følgene av ikke å realisere p lanen. I
dette tilfellet vil det si å la utviklingen fortset te i henhold til den gjeldende reguleringsplan. Dett e, som også
kalles 0-alternativet, innebærer en videreføring og videreutvikling av området innenfor rammene i gjel dende
reguleringsplan.

6.2.2 Alternativ 1 – planforslaget
Hovedtrekkene i planforslaget er:
1. Eksisterende motorsportanlegg flyttes til ny pla ssering innenfor planområdet.
2. Området som i dag brukes til motorsport endres t il industriformål.
3. Steinbruddet utvides som beskrevet i « Granerud p ukk. Driftsplan», Rambøll 2012-11-29.
4. Deler av steinbruddet som er ferdig utvunnet endr es til industriformål.
5. Området vest for Storsjøvegen (fv. 209) regulere s til industriformål.
6. Området nord for dagens industriområde reguleres til industriformål.
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6.3 Arealbruk
Området inneholder følgende arealformål og størrels er:

Figur 15: Planforslagets plankart
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Figur 16: Tabell over arealformål og størrelser på areal 
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6.4 Områder for industri og lager (BKB1 – BKB7)

6.4.1 Arealformål
Grad av utnyttelse er angitt som prosent bruksareal (%-BYA) som angir forholdet mellom bebygd areal og
tomtearealet.

Det er ingen konkrete virksomheter man vet skal etab lere seg i området. Det er ønskelig med nyetablering er
innen industri/lager/kontor og tilrettelegging for ekspansjonsmuligheter for eksisterende virksomheter .

6.4.2 Bebyggelse
Innenfor planområdet vil det hovedsakelig etableres bygninger knyttet til Industri/lager.

6.4.3 Parkering
Det vil bli aktuelt for parkering for ansatte og bes økende innenfor arealformålet. Planen foreslår at e ventuelle
parkeringsplasser løses på egen tomt på egnede area ler. Planen regulerer derfor ikke arealer for
parkeringsplasser, men det settes krav om at behove t for parkeringsplasser må imøtekommes i
byggesøknaden.

6.5 Område for motorsportanlegg (BMA1)

6.5.1 Arealformål
Området reguleres til motorsportanlegg. Eksisterend e motorsportanlegg flyttes til ny plassering innenf or
planområdet og området som i dag brukes til motorsp ort endres til industriformål. Motorsportanlegget b rukes til
terrengkjøring med biler - Biltrail. Frikjøring i t erreng uten opparbeiding. Aktiviteten er begrenset med 2
ukedager med treningstider mellom kl. 10:00 og kl. 21:00, samt lørdag mellom kl. 10:00 og 16:00. Den fa ktiske
aktiviteten er mindre. Vanligvis er det kjøring før ste lørdag hver måned. På det meste kan det være me llom 10
og 15 biler. På en vanlig dag mellom 3 og 5 biler. Det er pr. nå ikke et medlemsregister, men det anslå s at det
er mellom 35 og 45 ulike brukere. Mesterskap, stevn er, mm. kan inntil 4 ganger i året legges utenfor a ngitte
dager og tidsrom.

6.5.2 Bebyggelse
I forbindelse med anlegget er det bygget en gapahuk . Det vil også kunne bli aktuelt med andre mindre
bygninger tilknyttet motorsportanlegget. Det settes ikke utnyttelsesgrad for bebyggelse i planforslaget for
motorsportanlegget, og det tillattes mindre bygg so m beskrevet over, og det skal i eventuelle byggesøk nader
vurderes hva som er hensiktsmessig.

6.5.3 Parkering
Det kan opparbeides parkering innenfor området etter aktivitetetns behov.

6.6 Område for steinbrudd/masseuttak (BSM1)

6.6.1 Arealformål
Gunnar Holth Grusforretning AS driver masseuttak i G ranerud. Bedriften har administrativ base og
verksted i Kongsvinger. Driften er nærmere beskrevet i «Granerud pukk. Driftsplan», Rambøll 2012 -
11 - 29.

Når det kommer til tidsplanen for uttaket er årlig u ttak på ca. 28.500 faste m3. Dersom årlig uttak hold er seg
relativt konstant vil driftsperioden for uttaket st rekke seg frem til ca. år 2034. Det presiseres at ti dsperspektivet
på ca. 21 år er antatt uttakstid for hele uttaket, baserer seg på årlig uttak på 28.500 m3. En endring i marked
og etterspørsel vil kunne føre til at total driftst id endres.

Tabell 1: Noen nøkkeltall for masseuttaket (Kilde: « Granerud pukk. Driftsplan», Rambøll 2012 - 11 - 29).

Etappe Volum/m3 Tid/antall år Ferdig
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1 220.000 8 2021

2 40.000 1 2022

3 330.000 12 2034

Figur 17: Arealdisponeringsplan (Kilde: «Granerud p ukk. Driftsplan», Rambøll 2012 - 11 - 29).

6.6.2 Bebyggelse
For massebruddet vil det kunne bli aktuelt for midl ertidige bygninger knyttet til driften og arbeidspl assene
innenfor den tidsrammen steinbruddet er i drift. Det settes ikke utnyttelsesgrad for bebyggelse i planf orslaget
for steinbruddet, og det tillattes mindre midlertid ige bygg som beskrevet over, og det skal i eventuel le
byggesøknader vurderes hva som er hensiktsmessig å etablere av bygninger.

6.6.3 Parkering
Det vil bli aktuelt for parkering for ansatte og bes økende innenfor arealformålet. Planen foreslår at e ventuelle
parkeringsplasser løses på egen tomt på egnede area ler. Planen regulerer derfor ikke arealer for
parkeringsplasser, men det settes krav om at behove t for parkeringsplasser må imøtekommes i eventuelle
byggesøknader.

6.7 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (SKV1, o _SKV1- SKV3, SV1-
SK6, SVT)

6.7.1 Vegarealer

• O_SKV2 (rv.209) videreføres slik vegen er i dag. P lanforslaget forslår nytt kryss inn til industriomr ådet
som kobler på vestre side.

•
• Kjøreveg SKV 1 er privat

• kjøreveg SKV 2-4 er offentlig

• Veg SV 1-6 er interne veger knyttet til industritom tene, og er private.

• o_SKV3 og o_SKV 4 skal opparbeides som samleveg, i henhold til kommunens vegnormal.

• Arealer SVT er avsatt til annen veggrunn-tekniske anlegg.
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Offentlige kjøreveger og avkjøringer fra offentlig veg skal utformes i samsvar med Statens vegvesens Hå ndbok
N100, veg og gateutforming og Nord-Odal kommunes veg og gatenorm.

Figur 18: Viser ny avkjørsel til industriområdet i vest

6.7.2 Myke trafikanser og kollektivtilbud
Store deler av området reguleres til industriområde , og det er ikke spesielt tilrettelagt for gående o g syklende.

Kollektivtrafikken videreføres slik den er i dag.

Bebyggelse skal være tilkoblet privat anlegg for va nn (Juptjenn) og det offentlig vann- og avløpssyste met.

6.7.3 Vann og avløp, energi og fiber
Det er ett biovarmeanlegg innenfor området som serve r en par bygg. Ellers er det lokale løsninger for s trøm.
Det diskuteres muligheten for å etablere ett felles biovarmeanlegg for området, men det er ikke konklud ert

Det er fiber pr. i dag, og ved utarbeidelse av de ny e arealene vil det bli lagt trekkerør til de nye to mtene .

6.8 Natur og grønnstruktur (GT1)

6.8.1 Turveg
I dette kapittelet omtales arealkategoriene grønnst ruktur, landbruks-, natur- og friluftsområder og br uk og vern
av sjø og vassdrag.

6.9 Landbruk-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LSK1-LSK5)

6.9.1 Skogdrift
Planområdet inneholder områder med produktiv skog. Disse forvaltes og driftes av skogeier.

6.10 Hensynssoner og Bestemmelsesområder

6.10.1 Hensynssoner (H370_1 og H570_1)
Det er to hensynssoner i plankartet

H370_1 er hensynssone for høyspentanlegg ink.høyspen tkabler.

H570 er hensynssone for bevaring av kulturmiljø.
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6.10.2 Bestemmelsesområder
Reguleringsbestemmelser kan stedfestes gjennom bruk av bestemmelsesområder. Bestemmelesområde er
fastsettelse av virkeområde for angitte bestemmelse r som avviker fra grenser som følger direkte av
arealformål og hensynssoner i planen.

Det er angitt 1 bestemmelsesområde i denne planen: # 1 bestemmelesområde for krav om videre undersøkelse r,
overvåking og klargjøring av virkninger. Ved tiltak og i forbindelse rammesøknaden stilles d et krav til nærmere
undersøkelser innenfor sonen.
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7 KON SEKVEN SER AV PLAN FORSLAGET

7.1 Metodikk

7.1.1 Utredning i henhold til forskrift om konsekve nsutredninger
Gjennomføring av detaljregulering av Granerud indus triområde utløser krav om en konsekvensutredning et ter
PBL. § 4-2:

(..) for reguleringsplaner som kan få vesentlige v irkninger for miljø og samfunn, skal planbeskrivels en
gi en særskilt vurdering og beskrivelse - konsekven sutredning - av planens virkninger for miljø og
samfunn.

Konsekvensutredningen tar utgangspunkt i fastsatt p lanprogram. I planprogrammet for denne planen er de t
fastsatt 6 utredningstemaer. Hvert tema er utredet i dette kapittelet. Øvrige konsekvenser og virkninge r er
omtalt i neste kapittel.

Planprogrammet beskriver ikke konkrete metoder for utredning av de enkelte tema.

Konsekvenser av et tiltak framkommer ved å måle for ventet tilstand etter tiltaket mot forventet tilstand uten
tiltak. Referansealternativet (0-alternativet) utgjø r den framtidige situasjonen eller utviklingen ders om tiltaket i
reguleringsplanen ikke gjennomføres, dvs. at indust riområdet beholdes der den er i dag og det foreslåt te
planområdet beholdes ubebygd.

Konsekvenser for hvert enkelt utredningstema og ny situasjon skal vurderes opp mot dagens situasjon, k alt 0-
alternativet. Videre er konsekvensene av den samled e arealbruksendringen vurdert. Konsekvenser av tilt aket
er målt opp mot mål og retningslinjer gitt i nasjon ale føringer, kommunale planer og vedtak. Disse er g jengitt i
en samlet, tekstlig vurdering, og er ikke gjengitt under hvert tema/deltema.

Avbøtende tiltak og behov for oppfølgende undersøke lser skal vurderes for alle tema.

7.1.2 Datagrunnlag og metoder
Datagrunnlaget er hentet fra befaring på stedet, åpn e kilder samt lokalkunnskap. Metoder for å utrede
temaene varierer fra tema til tema, der de beskrive s, illustrer og beregner.

7.2 Alternativer

7.2.1 0 - alternativet
0-alternativet innebærer en videreføring og videreu tvikling av området innenfor rammene i gjeldende
reguleringsplan.

7.2.2 Alternativ A: Planforslaget
Hovedtrekkene i planforslaget er:
1. Eksisterende motorsportanlegg flyttes til ny pla ssering innenfor planområdet.
2. Området som i dag brukes til motorsport endres t il industriformål.
3. Steinbruddet utvides som beskrevet i «Granerud p ukk. Driftsplan», Rambøll 2012 - 11 - 29.
4. Deler av steinbruddet som er ferdig utvunnet endr es til industriformål.
5. Området vest for Storsjøvegen (fv. 209) regulere s til industriformål.
6. Området nord for dagens industriområde reguleres til industriformål.
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7.3 Landskapsbilde
Nær- og fjernvirkning

Nærvirkningen vil bli betydelig endret fra dagens si tuasjon etter utvidelsen. Det er naturlig å tenke at det
planlegges mye hogst i området for å kunne tilrette legge for industrivirksomhet. Hugging av skog vil en dre
landskapskarakteren. Dette er likevel begrenset til gjelde området lokalt, og utvikling og utbygging av området
vurderes til å ikke forandre landskapsbildet betrak telig. Landskapsbilde er svært tilknyttet arealbruk en i
området, og den eksisterende arealbruken videreføre s i stor grad i planforslaget. Man kan derfor si at de
visuelle aspektene ved omgivelsene som endres som f ølge av planforslaget betraktes som mindre negative
konsekvenser.

Figur 19: Viser arealbruken og en mulig fremtidig s ituasjon der Granerud ikke er fullstendig utbygget.

Når det gjelder fjernvirkning vil det samlede inngre pet i landskapet være godt synlig.

Landskapets helhetsinntrykk

Landskapets helheltinntrykk etter anlegget er ferdi g utbygget vil være preget av arealbruken. Avbøtend e tiltak
kan være å bevare skog og trær der det er mulig, og unngå sterke farger på fasader og bygninger slik a t det
omkringliggende landskapet i hensyntas på best muli g måte.

Oppsummering landskap:

Tiltak i planforslaget vil synes i landskapet. Det e r likevel det samlede inngrepet som vil prege lands kapsbildet.
Området er allerede preget av denne arealbruken, og man anser at det overordnet vil utgjøre en liten n egativ
konsekvens, og at det ikke er stor forskjell på lan dskapsendringen mellom 0-alternativet og alternativ 1.
Dersom man ser på plasseringen av industriområdet i et større perspektiv, anses området som et godt
alternativ fordi det er utenfor verdier for miljø o g samfunn, men det er i såpass nærhet at området bl ir attraktivt
med tanke på arbeidsplasser.

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak Konsekvens med
avbøtende tiltak

0-alternativet Liten negativ konsekvens

Planforslaget Liten negativ konsekvens Bevaring av skog og
enkeltrær der det er mulig.
Unngå sterke signalfarger
på bygninger og fasader.

Liten negativ
konsekvens
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7.4 Naturressurser
Planområdet inneholder områder med produktiv skog. Disse forvaltes og driftes av skogeier. Området er
allerede i stor grad hogget for skog, eller innehol der skog som nærmer seg hogstmoden alder.

Etter hele planområdet vil bli stegvis utbygget, er det nødvendig å ha dialog med grunneier og forvalt er av
aktuell skog før man igangsetter tiltaket slik at m an kan lage en eventuell plan for hogstprosessen.

Oppsummering naturressurser:

Planområdet inneholder områder med produktiv skog, men det er i dag hogget ned store deler. Mye tyder på
at resterende skog nærmer seg optimal hogsttid. Hogs tflater bygges ut og vil ikke kun brukes som skogsf elt
lengre. Konsekvensen for naturressurser er vurdert til liten negativ konsekvens.

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak Konsekvens med
avbøtende tiltak

0-alternativet Liten negativ konsekvens

Planforslaget Liten negativ konsekvens Bevaring av skog til man har
klar plan for igangsetting.
God dialog med
grunneier/forvalter av skog.

Ingen til liten negativ
konsekvens

7.5 Naturmangfold

Naturtyper og arter

Ifølge Miljødirketoratets kartdatabase Naturbase er det ikke registrert naturtyper innenfor eller i til knytning til
planområdet. Det er registret et stort areal med våt mark – torvmyr innenfor planområdet. Våtmarker er k jent
som en viktig biotop og kan huser ofte et stort nat urmangfold. Myren er ikke registrert som verdifull, og det er
derfor grunn til å anta at man ikke trenger å prior itere denne som naturtype.

Det er registrert flere forekomster av fremmedarten av type hagelupin langs rv.209. Det er ellers ikke r egistrert
verken andre fremmedsarter eller verdifulle arter i eller i nær tilknytning til planområdet.

Det er ikke blitt observert spesielle fuglearter i o mrådet.

Det er ikke registrert verdifulle arter i bekkefar i nnenfor planområdet.

Oppsummering naturmangfold:

Det er ikke registrert viktige naturtyper eller arte r innenfor området. Det finnes et stor felt med torv myr i
planområdet, men som ikke er registret som verdiful l/viktig. Konsekvensen for naturmangfold er vurdert til liten
negativ.

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak Konsekvensutredning
med avbøtende tiltak

0-alternativet Liten negativ konsekvens

Planforslaget Liten negativ konsekvens Selv om det ikke er
registrert verdifulle arter
eller naturtyper bør
terrengbehandling av
utmark behandles med
aktsomhet.

Ingen til liten negativ
konsekvens
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7.6 Støy
For vurdering av støyteknisk konsekvens av omregule ringen vurderes industristøy og trafikkstøy, samt
sumstøy fra nåværende situasjon mot planlagte regul eringsplan. Herunder økt trafikkmengde, fremtidig
driftsituasjon for pukkverk, ny plassering for bilt rialbane og ny industri av typen «lager og gods».

Biltrail er ikke aktiv hver dag, men beregningene i nkluderer biltrail på en hverdag dag og kveld for å simulere
mest kritiske støybilde for 0-alternativet og for f oreslåtte reguleringsplan. Bidraget fra biltrail er imidlertid veldig
begrenset og ved vurdering av dette alene ser vi at grenseverdien på Lden < 45 dB tilfredsstilt for av stander på
mer enn 35 meter fra ytre grense til kjørefeltet. O mplassering av kjørefelt vil ikke ha negativ konsek vens for
omkringliggende boliger.

Tilsvarende ses det at økt arealmessig omfang av ma sseuttaket ved pukkverket ikke har store støymessig e
konsekvenser, forutsatt at årlig masseuttak ikke en dres vesentlig.
Kildeanalyse av 0-alternativet ved nærmeste bolig v iser at støybidrag fra borerigg er 5 dB lavere enn
støybidrag fra veitrafikk, og da piggemaskin ref. T abell 4 har 9 dB mindre lydeffektnivå enn borerigg da
vurderes støy fra pigging å være så lavt at det ikk e er aktuelt å skjerpe grenseverdien til teknisk st øy med 5 dB
som konsekvens av impulslyder fra denne.

Nedre grenseverdien for gul støysone fra industri og støy fra veitrafikk er ref. tabell 2 sammenfallend e på Lden
= 55 dB. Dette forutsetter at det ikke er pågår arbe id på pukkverket om kvelden, natten eller i helgen og at det
som beskrevet over ikke er impulslyder i støybildet .

Støyberegningene viser at ny industri kan plasseres på angitte plasseringer uten å skape overskridelse r til
gjeldende grenseverdier for støy fra industri. Dette under forutsetningen at nye individuelle anlegg og
virksomheter dokumentere ivaretakelse av « Lden < 50 dB»4 ved støyfølsomme naboer. I tillegg skal det
nevnes at ny industri med mye utendørs aktivitet og håndtering av gods med fordel kan plasseres nordli g og
østlig på planområdet.

Basert på resultatene i tabellen over ser vi at en del boliger får økt støynivå foran fasade. Angitte boliger vil få
en økning som vil oppleves som en «merkbar» til en «godt merkbar» økning i støynivået, relatert til 0-
alternativet.

Alle omtalte hus vil derfor komme over gjeldende gr enseverdi til støy og må påregnes utredet for lokal e
støytiltak, innom- og utomhus. Aktuelle tiltak kan f. eks. være hovedskjerm langs veien, lokale støysk jermer,
bytting av vinduer, balansert ventilasjon, påforing av fasade med krysslagt isolert stenderverk og eks tra tett
platelag.

Den mest signifikante støykilde er veitrafikken. Økt trafikkmengde og økt andel av trafikken som er tun ge
kjøretøy, betyr at 5 hus går fra hvit støysone til gul støysone og at 6 boliger får et støynivå på ove r 60 dB på
fasaden.
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S to rsjøveien 0 - alternativ S to r sjøveien alternativ 1

Granerud alternativ 1 (utvidelse) Granerud 0 - alternativ

Figur 20: Viser støyen fra dagens Storsjøveien (ÅDT 2600) og fremtidig trafikkforventning i 2036 (ca. 4 000
ÅDT)

Figur 21: Viser Granerud i dag og Granerud etter ut videlse i år 2036
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Figur 22: Viser samlet støy for 0-alternativ og sam let støy for alternativ 1

Fullstendig rapport og støykart ligger vedlagt plan forslaget, se vedlegg.

Oppsummering støy:

Både 0-alternativet og alternativ 1 vil generer stø y. Helhetlig er det ikke vesentlig stor negativ fors kjell mellom
alternativene. 0-alternativet vurderes til liten ti l negativ konsekvens, og alternativ 1 vurderes til middels til stor
negativ konsekvens fordi enkelte boliger havner ute nfor anbefalte støyverdier. Avbøtende tiltak for di sse
boligene må gjøres for å få ned grenseverdiene. Stø yberegningene viser at ny industri kan plasseres på
angitte plasseringer uten å skape overskridelser ti l gjeldende grenseverdier for støy fra industri. Det te under
forutsetningen at nye individuelle anlegg og virkso mheter dokumentere ivaretakelse av « Lden < 50 dB»4 ved
støyfølsomme naboer. I tillegg skal det nevnes at n y industri med mye utendørs aktivitet og håndtering av
gods med fordel kan plasseres nordlig og østlig på planområdet.

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak Konsekvens med
avbøtende tiltak

0-alternativet Liten til middels konsekvens Sannsyn lig aktuelt med
mindre
støyskjermingstiltak

Liten negativ
konsekvens

Planforslaget Middels til stor negativ konsekvens A vbøtende tiltak er f.eks.
hovedskjerm langs veien,
lokale støyskjermer,
bytting av vinduer,
balansert ventilasjon,
påforing av fasade med
krysslagt isolert

Liten negativ
konsekvens

Samlet støy (Storsjøveien
+ Granerud i dag) 0-
alternativ

Samlet støy (Forventet trafikk
på Storsjøveien og ferdig
utbygget Granerud
industriområde) alternativ 1 (år
2036)
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stenderverk og ekstra tett
platelag.

7.7 Forurensing
Innenfor planområdet, øst for Storsjøvegen (fv. 209 ) og nær midten av planområdet, ligger tidligere
Sandskogen fyllplass. Innenfor dette området foruts etter man forurensede masser. Området er begrenset.
Deler av arealet vil bli omregulert til industriform ål, og det skal trolig utføres terrengmessige endri nger,
derunder graving. Området fremgår av plankartet som bestemmelsesområde. Tiltak innenfor
bestemmelsesområdet skal følge forurensningsforskri ftens kapittel 2.

Oppsummering forurensning:

Ved 0-alternativet er det ikke sikkert om forurense nde masser ville blitt fjernet, fordi arealet ville fortsatt vært
regulert til motorsportanlegg. For alternativ 1 for eslår planforslaget ny arealbruk knyttet til indust ri, og
forurensede massene vil ved større sannsynlighet bl i gravd opp og fjernet, noe som er positivt for omr ådet.

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak Konsekvens med
avbøtende tiltak

0-alternativet Liten negativ konsekvens Liten nega tiv
konsekvens

Planforslaget Liten negativ konsekvens Forurensede masser som
tas ut bør renses/saneres
før ny plassering

Liten positiv
konsekvens

7.8 Risiko og sårbarhet
Det er utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse for a lternativ 1, kort oppsummert under. Fullstendig rap port
foreligger som vedlegg.

Tema: Risikovurdering
Støy og støv fra andre kilder/anleggsstøy Lav risiko
Snø-/isras lav risiko
Område for lek/idrett lav risiko
Park/rekreasjonsområde lav risiko
Støy og støv fra industri Lav risiko
Støy og støv fra trafikk Middels
Ulykke i av-/påkjørsler lav risiko
Ulykke med gående/syklende lav risiko
Ulykke ved anleggsgjennomføring lav risiko
Fare for akutt forurensing Middels risiko
Risikofylt industri Middels

Oppsummering ROS-analyse:

Planforslaget er vurdert til ikke å medføre særskil te negative konsekvenser for miljø eller samfunn.
Planområdet anses dermed ikke å være særlig utsatt, og risiko i forbindelse med tiltaket vil i første rekke
knytte seg til aktuelle risikoforhold beskrevet i t abell 4.

Tiltak:

Støy og støv fra trafikk

Det er sannsynlig at det vil forekomme støy og støy fra industri fra Granerud etter utvidelsen. Det er
gjennomført en støyteknisk konsekvensutredning knyt tet til planforslaget. Denne foreslår lokale støytil tak for
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innom- og utomhus. Aktuelle tiltak kan f. eks. være hovedskjerm langs veien, lokale støyskjermer, bytt ing av
vinduer, balansert ventilasjon, påforing av fasade med krysslagt isolert stenderverk og ekstra tett pl atelag.

Fare for akutt forurensing

Det er ikke usannsynlig at det ikke kommer risikofyl t industri til Granerud. Dersom dette kan bli aktuel t bør det
foreligge beredskapsplaner for de enkelte bedriften e dersom det er fare for miljø og samfunn.

Risikofylt industri

Det er ikke usannsynlig at det ikke kommer risikofyl t industri til Granerud. Dersom dette kan bli aktuel t før det
foreligge beredskapsplaner for de enkelte bedriften e dersom det er fare for miljø og samfunn.

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak Konsekvens med
avbøtende tiltak

0-alternativet Liten negativ konsekvens Liten negativ
konsekvens

Planforslaget Middels negativ konsekvens Støytiltak for enkelte
boliger langs fv.209.

Liten negativ
konsekvens

7.9 Samlede virkninger av planforslaget, sammenstilling

7.9.1 0-alternativet
O-alternativet innebærer en utvidelse av Granrud in dustriområde innenfor dagens rammer. Det er et regio nalt
og lokalt ønske om å utvikle Granerud til å bli et større og arealeffektivt industriområde, og dagens rammer gir
helhetlige færre muligheter knyttet til vekst på Gr anerud. Hovedkonsekvensen for 0-alternativet er som
alternativ 1 under, støy fra industri og tilknyttet tungtrafikk.

Tema: Konsekvensvurdering med
avbøtende tiltak:

Landskapsbildet Liten negativ konsekvens

Naturressurser Liten negativ konsekvens

Nautmangfold Liten negativ konsekvens

Støy Liten negativ konsekvens

Risiko og sårbarhet Liten negativ konsekvens

Forurensing Liten negativ konsekvens

7.9.2 Alternativ 1

Alternativ 1 innebærer en utvidelse av Granerud Ind ustriområde som tilrettelegger for mer Industri- og
næringsaktivitet. Støyrapporten viser at en fremtid ig situasjon der Granerud er fullstendig utbygget i 2036,
utgjør støyverdier utenfor anbefalte grenseverdier for støy, og at det bør gjøres avbøtende tiltak. Hov edkilden
for støy kommer etter beregning fra økt trafikkmeng de fv.209, både på grunn an naturlig vekst i område t, samt
utvidelsen av Granerud. Likevel anser ikke konsekve nsutredningen at alternativet utløser betydelig neg ative
virkninger, utenom økt støy som anses som middels t il stor negativ.
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Tema: Konsekvensvurdering med 
avbøtende tiltak: 

Landskapsbildet Liten negativ konsekvens 

Naturressurser Liten negativ konsekvens 

Nautmangfold Liten negativ konsekvens 

Støy Liten negativ konsekvens 

Risiko og sårbarhet Liten negativ konsekvens 

Forurensing (eldre søppelfylling) Liten positiv konsekvens 

 

7.9.3 Oppsummering  

Oppsummert viser konsekvensutredningen at det er helhetlige liten forskjell mellom 0-alternativet (utvidelse 
innenfor dagens rammer) og alternativ 1 for natur og samfunn.  

Utredningen konkluderer derfor med at alternativ 1 er et gunstig alternativ og vektlegger det med at alternativ 1 
har flere positive virkninger enn 0-alternativet ved at industri- og næringslivet i Nord-Odal får bedre muligheter 
for å kunne utvikle seg og skape arbeidsplasser. Det eneste temaet som vurderes negativt er støy som kan 
motvirkes med avbøtende tiltak.  

Konsekvensutredningen anser alternativ 1 som det beste alternativet. 
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8 ØVRIGE KON SEKVEN SER OG VIRKNIN GER

8.1 Trafikkforhold

8.1.1 Kjørende
Planforslaget antar at utvidelsen av industriområde og økning av arbeidsplasser vil øke biltrafikken t il og fra
Granerud. Hvor mye det er snakk om vanskelig å bereg ne, ettersom det er uvisst om og når tomtene vil bl i
bygget på.

8.1.2 Gående og syklende
Industriområdet er ikke naturlige ferdselsområder f or gående og syklende, foruten de som reiser til og fra
arbeidsplassen. Det er tenkelig at rv. 209 benyttes av gående og syklende, og at det kan bli nødvendig i
framtiden å prioritere gang- og sykkelveg langs veg en dersom det blir for stor tungtrafikk.

8.1.3 Kollektivtrafikk
Kollektivtrafikken anses å ikke bli påvirket av pla nforslaget.

8.1.4 Trafikksikkerhet
Tungtrafikken vil øke, men fartsbegrensningene vil ikke endre seg. I tillegg til de to eksisterende av kjørslene til
industriområdet i dag er det i planforslaget foresl ått en ny avkjørsel som kobler seg på eksisterende og danner
et kryss. Avkjørsler som knytter seg til rv. 209 s kal utformes etter Statens vegvesen sine håndbøker.

8.2 Nærmiljø

8.2.1 Friluftsliv og idrett, barn og unge
Planforslaget endrer ikke forutsetninger for å bedr ive friluftsliv og idrett. Området er i dag ikke ti lrettelagt for
denne type bruk, og planforslaget medfører ingen ne gative konsekvenser for eksisterende situasjon. Omr ådet
er i dag ikke tilrettelagt for barn og unge, og pla nforslaget medfører ingen negative konsekvenser for
eksisterende situasjon.

8.2.2 Befolkningsutvikling og offentlige tjenester
Planforslaget medfører ingen negative konsekvenser for befolkningsutvikling og offentlige tjenester.
Planforslaget virker positivt ved at det øker arbei dsplassene i kommunen og regionen.

8.2.3 Konsekvenser for grunneiere
Planforslaget medfører ingen negative konsekvenser for grunneiere.

8.2.4 Vann og avløp
Tiltak innenfor planområdet vil være tilkoblet priv at anlegg for vann (Juptjenn) og det offentlige van n- og
avløpssystemet. Dersom det blir aktuelt med svært fo rurensede utslipp skal det vurderes lokalt renseanl egg.

8.3 Kulturminner og kulturmiljø
Det er ikke registrert kulturminner eller kulturmilj ø innenfor eller i nær tilknytning til planområdet. Dersom det
skulle oppdages kulturminner, arkeologiske forminne r under byggeperioden skal arbeidet umiddelbart sta nses
og varsles.
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8.4 Lokal og regional utvikling
Planforslaget har stor betydning for den lokale utv iklingen i Nord-Odal. Utvidelsen av industriområdet h ar
positiv påvirkning på arbeidsplasser for lokalbefol kningen og vekst i næringslivet. En fullstendig utb ygging av
området vil generer mange mangfoldige og varierte a rbeidsplasser, noe som er svært viktig både for den
lokale og regionale utviklingen. Utviklingen av Gran erud industriområde vil kunne bli et attraktivt og kompakt
område som også vil kunne tilby muligheter for samb ruk av tjenester. Dette er positivt og vil kunne til trekke
flere næringsaktører til regionen.

8.5 Risiko og sårbarhet
ROS-analyse er utarbeidet og vurdert i kapittel 7.8, og fullstendig rapport foreligger vedlagt.
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9 SAM MEN DRAG AV HØRIN GSU TTALELSER

Fylkesmannen i Hedmark, brev datert 20.04.17

Resymé av innspill Forslagsstillers kommentar

Vi merker oss at det er opplyst at det er potensial for bedre
utnyttelse av eksisterende arealer innenfor dagens
industriområde. Potensialet for fortetting og trans formasjon
bør utnyttes før nye utbyggingsområder tas i bruk.
Planforslaget må inkludere infrastruktur og si noe om
fortettingspotensialet i eksisterende områder. Vide re bør det
tas inn bestemmelser om minimum grad av utnytting p å
tomtene. Med et så stort utbyggingsområde må det vi dere
stilles krav om utbyggingsretning og -rekkefølge.

Fylkesmannen ber kommunen vurdere denne saken også i et
klimaperspektiv, og om å følge opp egne og nasjonal e
målsetninger.

Vi merker oss at eksisterende motorsportsanlegg ska l flyttes
til ny plassering innenfor planområdet og at dagens
aktivitetsnivå skal videreføres. Motorferdselloven gir åpning
for at kommunen kan godkjenne reguleringsplan for b egrensa
områder til motorsportanlegg for trening og konkurr anser i regi
av organisasjoner/klubber med slike formål. Vi minn er om at
områder som fortsatt fremstår som utmark, som isban er eller
områder for terrengkjøring, fortsatt vil kreve egen tillatelse
etter motorferdselloven for bruk i tillegg til regu leringsplan, jf.
rundskriv T-1/96 om motorferdsel i utmark og vassdr ag:

«Når det gjelder kjøring på terrengbaner i utmark, kan det i
medhold av § 6 gis tillatelse når banen er lagt ut i
reguleringsplan, og når den benyttes til kjøring i organiserte
former. I disse tilfellene vil interessekonfliktene bli avklart ved
planbehandlingen. Det siktes her til konkurranse- e ller
treningsbaner som disponeres av en snøscooterklubb,
idrettsforening e.l. Forutsetningen er at det skjer en viss grad
av opparbeiding av det aktuelle areal, og banen må ikke ha et
omfang eller en utstrekning som gjør det naturlig å betegne
bruken som turkjøring. Banen vil kunne brukes av kl ubbens
medlemmer til trenings-/konkurransekjøring, eller f .eks. av
snøscooterforhandlere til prøve-/demonstrasjonskjør ing.
Banen vil ikke kunne brukes som et tilbud til turis ter. Det vil
heller ikke være mulig å arrangere slike turisttilb ud ved at
turistene gis medlemskap i snøscooterklubb e.l.
Tillatelse til kjøring på baner ut over dette, vil ikke kunne gis
med hjemmel i forskriftens § 6. Baner tilknyttet
hoteller/turistanlegg, som ikke har konkurranse-
/treningsformål, men er tenkt som et fornøyelsestil bud til
turister, kan ikke godkjennes.
De samme regler som gjelder for baner i utmark, vil gjelde
også for baner som anlegges på islagte vassdrag, dv s at
tillatelse etter §6 bare kan gis når det foreligger
reguleringsplan og når banen skal benyttes til kjør ing i
organiserte former.»

Dette betyr at det kun er godkjent motorklubb som k an stå
som tiltaksansvarlig for en reguleringsplan for
motorsportanlegg.

Tatt til orientering. Forslag til utnyttelse og tom teinndeling er
illustrert i plankartet. %=BYA er satt i plankart o g
bestemmelser. Rekkefølgekravene er beskrevet nærmer e i
bestemmelsene.

Vises i plankart.
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Motorsportanlegget skal drives av det lokale 
motorsportmiljøet i området, og bruken blir dermed vurdert 
som organisert. 

 

Kommentarer til planprogram: 

Støy 

Det er opplyst at det ligger 9 boliger sør-vest for planområdet. 
I forhold til disse og eventuelle andre bygg med støyfølsomme 
bruksformål er det viktig å få belyst støykonsekvensene. Med 
støy fra flere kilder må støyutredningen også gjøre 
beregninger og vurderinger av sumstøy. Vi forutsetter at 
nødvendige avbøtende tiltak tas inn i planforslaget slik at 
grenseverdiene for støy gitt i tabell 3 i støyretningslinjen T-
1442/2016 ikke overskrives som følge av planforslaget. 

Grunnforurensing 

Det er ei tidligere søppelfylling i området. Dersom 
planforslaget vil føre til inngrep i områder der det er mistanke 
om forurensing i grunnen forutsetter vi at kommunen påser at 
bestemmelsene i Kap. 2 i forurensingsforskrifta om bygging 
og graving i forurensa grunn følges opp. Bestemmelsene i 
reguleringsplan kan stille krav om tiltaksplan. Se veiledning 
om håndtering av forurenset grunn i bygge- og gravesaker på 
miljøkommune.no 

Massetak 

Planforslaget må blant annet sette klare krav til uttaksgrenser, 
istandsetting og etterbruk. Det må gjøres rede for atkomst, 
støy, avrenning og støv. Videre må det sikres skjerming av 
uttaksområdet og en effektiv tilbakeføring eller tilrettelegging 
for annen bruk. Istandsetting etter endt uttak skal omfattes av 
reguleringsplanen. 

Samfunnssikkerhet 

Samfunnssikkerhets- og beredskapsmessige forhold skal 
ivaretas i reguleringsplanen på grunnlag av vurdering og 
analyse av risiko og sårbarhet, jfr. plan- og bygningsloven § 3-
1 pkt. h og § 4-3. Det kreves at slike vurderinger og analyser 
synliggjøres i plandokumentet.  

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har 
utarbeidet ny veileder om Samfunnssikkerhet i kommunens 
arealplanlegging, se https://www.dsb.no/veiledere-handboker-
og-informasjonsmateriell/samfunnssikkerhet-i-kommunenes-
arealplanlegging/ 

 

Det er foretatt støyundersøkelser og støyrapport ligger 
vedlagt til planforslaget. Støyberegningene viser at ny industri 
kan plasseres på angitte plasseringer uten å skape 
overskridelser til gjeldende grenseverdier for støy fra industri. 
Dette under forutsetningen at nye individuelle anlegg og 
virksomheter dokumentere ivaretakelse av «Lden < 50 dB»4 
ved støyfølsomme naboer. I tillegg skal det nevnes at ny 
industri med mye utendørs aktivitet og håndtering av gods 
med fordel kan plasseres nordlig og østlig på planområdet. 
Basert på resultatene i tabellen over ser vi at en del boliger 
får økt støynivå foran fasade. Angitte boliger vil få en økning 
som vil oppleves som en «merkbar» til en «godt merkbar» 
økning i støynivået, relatert til 0-alternativet.  

Alle omtalte hus vil derfor komme over gjeldende grenseverdi 
til støy og må påregnes utredet for lokale støytiltak, innom- og 
utomhus. Aktuelle tiltak kan f. eks. være hovedskjerm langs 
veien, lokale støyskjermer, bytting av vinduer, balansert 
ventilasjon, påforing av fasade med krysslagt isolert 
stenderverk og ekstra tett platelag.  

Tatt til orientering. Viser til reguleringsbestemmelsene. 

 

 

Tatt til orientering. Viser til reguleringsbestemmelsene og 
planbeskrivelsen kap. 6.6. 

 

 

 

 

Tatt til orientering. Viser til vedlagt ROS-analyse. 

Hedmark fylkeskommune, brev datert 05.04.17 

Resymé av innspill Forslagsstillers kommentar 
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Fylkesdirektøren forutsetter at planarbeidet skjer i henhold til 
overordnet lov- og planverk, og i god dialog med berørte 
parter. I den forbindelse må det sikres gode løsninger bl.a. i 
forhold til vann- og avløp, avrenning, støy, støv, 
trafikksikkerhet (avkjøring/adkomst/internveger), arrondering, 
eksponering og tilstøtende arealer. 

Ut over dette har ikke fylkesdirektøren vesentlige planfaglige 
merknader til det varslede planarbeidet eller planprogrammet. 

Kulturvernfaglige forhold 

Automatisk freda kulturminner 

Det vil ikke bli nødvendig med arkeologisk registrering 
innenfor planområdet. 

Dersom det i forbindelse med tiltak i marken oppdages 
automatisk fredete kulturminner som tidligere ikke er kjent, 
skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører 
kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter. Det er 
viktig at også de som utfører arbeidet i marken gjøres kjent 
med denne bestemmelse. Melding om funn skal straks 
sendes Hedmark fylkeskommune, kulturminneavdelingen j.fr. 
lov om kulturminner § 8, annet ledd. 

Nyere tids kulturminner 

I den grad nyere tids kulturminner berøres ved gjennomføring 
av planen må verneverdien avklares, og aktuelt vernehensyn 
innarbeides i planen med tilpassede hensynssoner og 
bestemmelser. Med bakgrunn i opplysninger gitt i varslet har 
vi ingen ytterligere merknader nå. Vi legger til grunn at 
Fylkesdirektøren også skal uttale seg til planforslaget når det 
legges ut til offentlig ettersyn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tatt til orientering. Viser til reguleringsbestemmelsene og 
planbeskrivelsen 

Statens vegvesen, brev datert 18.04.17 

Resymé av innspill Forslagsstillers kommentar 

Planområdet omfatter deler av eksisterende industriområde 
og utvidelse i nord, øst og vest. 

Utvidelsen i vest er på motsatt side av fylkesveg 209 i forhold 
til eksisterende industriområde. Dette området i vest, samt i 
nord langs fylkesvegen, er ikke i tråd med kommuneplanens 
arealdel. Vi mener dette burde vurderes i forbindelse med 
rullering av kommuneplanens arealdel. Ettersom dette ikke er 
tenkt gjort, må overordnede og generelle vurderinger og 
konsekvenser av utvidelsene gjøres i reguleringsplanarbeidet. 

Det er i utgangspunktet ikke ønskelig med etablering av et 
industriområde med en fylkesveg igjennom. Eventuelt bør 
industriområdene på hver side framstå som to separate 
enheter. Det må begrunnes og utredes hvorfor utvidelsen ikke 
kan skje på samme side av vegen som eksisterende 
industriområde. 

På strekningen forbi området er skiltet fartsgrense sørfra 60 
km/t fram til rett nord for eksisterende søndre adkomstveg til 
Granerud industriområde. Herfra er det generell fartsgrense 
80 km/t nordover. Med hensyn til trafikantenes 
framkommelighet på fylkesveg 209 er det ikke ønskelig fra vår 
side å legge opp til en situasjon hvor det kan bli behov for 
ytterligere reduksjon av skiltet hastighet på strekningen. Den 
trafikale situasjonen og konsekvenser for dette må belyses i 
planarbeidet. 

Det er allerede i dag to adkomster fra fylkesveg 209 til 
Granerud industriområde. Ved etablering av virksomheter 
også på andre sida av fylkesvegen må det etableres 
ytterligere en adkomst. Jo flere adkomster som etableres jo 
flere potensielle konfliktpunkter som kan gi uheldige 

Tatt til orientering og informasjon. Det avkjørslene til 
industriområdet til både vest og øst er samlet slik at man kan 
etablere et ordentlig kryss. Viser til plankart, planbeskrivelse og 
reguleringsbestemmelser.  
Offentlige kjøreveger og avkjøringer fra offentlig veg 
skal utformes i samsvar med Statens vegvesens Håndbok N100, 
veg og gateutforming og Nord-Odal kommunes veg og gatenorm. 
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trafikksikkerhetsmessige konsekvenser får man. Ved en 
eventuell etablering av et industriområde vest for fylkesvegen 
må en ny adkomst kunne ha tilfredsstillende plassering og 
siktforhold spesielt med tanke på at område ligger i en 
innerkurve langs vegen. Det må tas i betraktning at 
industriområdene trafikkeres av en høy andel tunge kjøretøy. 

NVE, brev datert 04.04.2017 

Resymé av innspill Forslagsstillers kommentar 

Det viktigste virkemiddelet for å forebygge tap og skader fra 
naturfarer, er å ta tilstrekkelig hensyn til flom- og skredfare i 
arealplanleggingen. Plan- og bygningsloven (pbl) og 
byggteknisk forskrift (TEK 10 Kapittel 7) setter tydelige krav til 
sikkerhet mot flom og skred ved ny utbygging. NVEs 
retningslinjer 2/2011 – Flaum og skredfare i arealplanar 
beskriver hvordan en kan ta hensyn til disse naturfarene. 

Kommunene må også tilpasse arealbruken til klimaendringer 
som blant annet innebærer mer nedbør og ekstremvær. 

Som et bidrag i vurderingen av hvordan tema innenfor NVEs 
forvaltningsområder kan ivaretas i planleggingen, har vi lagt 
ved ei sjekkliste. Vi anbefaler at sjekklista benyttes aktivt i 
forbindelse med risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS) for 
planområdet. 

Dersom planarbeidet berører noen av temaene i sjekklista 
skal NVE ha planen på høring. På grunn av store 
saksmengder har imidlertid NVE ikke alltid kapasitet til å svare 
ut alle saker på offentlig ettersyn. 

Manglende uttalelse fra NVE betyr derfor ikke nødvendigvis at 
våre ansvarsforhold er sjekket ut og planens innhold funnet 
tilfredsstillende. Manglende uttalelse fra NVE endrer ikke på 
tiltakshavers ansvar for sikker utbygging jf. pbl § 29-5 og TEK 
10, eller kommunens ansvar for å påse at dette er ivaretatt jf. 
pbl § 28-1. 

Tatt til orientering 

Eidsiva Nett AS brev datert 05.04.2017 

Resymé av innspill Forslagsstillers kommentar 

Eidsiva Nett AS (EN) har ei luftlinje som går igjennom området 
foreslått for utvidelse av Granerud industriområde. I dag har 
linja et mastepunkt i området avsatt til motorsport. Med det 
foreslåtte nye området for motorsport vil antall berørte 
mastepunkt øke til 3-4 stykk. Dette anser EN som veldig 
uheldig med tanke på sannsynligheten for uhell, slik som 
påkjøring av stolper.  

Linja ansees som viktig i forsyningen av østlige delen av Nord-
Odal, og det må påventes store kostnader ved uhell som vil 
føre til utkobling av linja. Disse kostnadene vil bli fakturert 
skadevolder. Blir foreslåtte område for motorsport 
opprettholdt, må EN kontaktes for å komme frem til løsninger 
rundt linjen som vil redusere risikoen for uhell og eventuelt 
vurdering av andre løsninger. 

I området foreslått som vanlig industriområde, må tidligere 
omtalte linje bli hensyntatt med byggeforbudssone og 
hensynssone.  

På generell basis ønsker EN at ingen av nettanleggene blir 
berørt av eventuell utbygging. Dersom noen av anleggene blir 
berørt, må dette dekkes i sin helhet av utbygger. Så sant det 
ikke foreligger annen avtale foreligger. 

Tatt til orientering. Viser til plankart og 
reguleringsbestemmelsene. Det er gjort vurderinger knyttet til 
å legge høyspentlinjen under bakken. 

Gunnar Holth Grusforretning AS epost datert 03.03.2017 
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Resymé av innspill Forslagsstillers kommentar 

Gunnar Holth Grusforretning AS er driver av Granerud 
massetak, og har driftskonsesjon for uttaket.  

Gunnar Holth Grusforretning AS ønsker å utvide Granerud 
massetak. Det vil kunne gi Nord Odal kommune flere 
næringstomter i fremtiden, samt en god utnyttelse av 
ressursen frem til ferdigstilte tomteareal. 

Viser også til vårt møte 28. Mars 2017, hvor vi tok opp 
ovennevnte situasjon med Nord Odal kommune. Mulig 
redigering av plangrensen for utvidelse av massetak, ble 
gjennomgått mellom partene. 

Vi håper på en god prosess vedrørende ny reguleringsplan for 
Granerud industriområdet. 

 

Utvidelse av masseuttaket inngår i planforslaget. 

Driften er nærmere beskrevet i «Granerud pukk. Driftsplan», 
Rambøll 2012-11-29 

Direktoratet for mineralforvaltning, brev datert 04.04.2017 

Resymé av innspill Forslagsstillers kommentar 

DMF er generelt positive til at det reguleres for 
råstoffutvinning. Dette er viktig for å sikre at alle interesser er 
hørt og at det samtidig legges forutsigbare rammer for den 
framtidige drifta. 

Forekomst det drives på er registrert i Norges geologiske 
undersøkelses (NGU) grus- og pukkdatabase, som lokalt 
meget viktig. Planforslaget bør sikre at den registrerte 
forekomsten ikke båndlegges gjennom annen arealbruk, 
eventuelt at forekomsten utvinnes før det tillates at området 
utvikles for annen bruk. 

DMF forventer at det i plandokumentene gis en grundig 
beskrivelse og vurdering av forekomstens egnethet til det 
formålet den skal brukes til. Relevante punkter kan være: 

• Om det er løsmasser (type avsetning) eller fast fjell (hvilken 
bergart) 

• totalt volum, totalt utvinnbart volum, estimert årlig uttak, 
kvalitet 

• bruksområder og markedet på kort og lang sikt. 

Det bør gjøres en vurdering av om det vil være mulig å utvide 
bruddet i framtiden dersom forekomsten er større enn det 
regulerte området. Om en mulig utvidelse kan være aktuelt 
bør det vises i planbeskrivelsen hvordan dette kan være 
mulig. 

Mineraluttak er regulert av konsesjon etter mineralloven, 
planavklaring etter plan- og bygningsloven, og bestemmelser i 
eller vedtak etter forurensingsloven/forurensingsforskriften. 
Det er viktig å unngå dobbeltregulering, blant annet fordi dette 
kan skape uklare premisser for den som skal drive 
masseuttaket. 

Overordnede krav er at uttak av mineralske ressurser skal 
skje på en sikker og forsvarlig måte og at ressursen utnyttes 
best mulig. På et generelt grunnlag anbefaler DMF derfor at 
det i reguleringsplanen ikke gis bestemmelser om forhold det 
er naturlig at skal behandles gjennom driftsplanen. Planer for 
drift, avslutning og istandsetting fastsettes i driftsplanen ut fra 
hensynet til sikker drift, og optimal utnyttelse av ressursen. 

Tatt til informasjon og orientering. Beskrivelse av 
masseuttaket og plan for framdrift er beskrevet i «Granerud 
pukk. Driftsplan», Rambøll 2012-11-29, samt i 
planbeskrivelsen og reguleringsbestemmelsene. 
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Driftsplanen skal være et dynamisk dokument, i den forstand 
at den skal kunne justeres i tråd med behov for endring og 
justering av drift underveis. Reguleringsplanbestemmelser kan 
som regel ikke justeres uten en større medvirkningsprosess. 
Det er derfor ikke behov for, og ikke hensiktsmessig, å gi 
bestemmelser i reguleringsplanen om selve driften, annet enn 
til eventuell etterbruk av området som berøres av 
råstoffutvinningen og hvordan terrenget skal utformes etter 
endt drift. 

Driftsplanen skal bidra til forsvarlig sikring og opprydning av 
uttaksområdet underveis og etter endt drift. Det er viktig at det 
allerede i reguleringsplan settes av tilstrekkelig areal for dette. 
Eksempler på mulige sikringstiltak er stabbesteiner, gjerder, 
skilting og vegbom m.m. 

Om nødvendig må det legges opp til skjerming av selve 
uttaksområdet. Vegetasjonsskjermer, eller andre 
skjermingstiltak, kan bidra til å redusere innsyn og støy- og 
støvvirkninger. Evt. Innsyn fra boliger og ferdselsårer bør 
unngås der det er mulig. Skjermingstiltak må ikke legges 
oppå, men på siden av uttaksområdet da det ikke skal foretas 
uttak i områder avsatt til skjermingstiltak. For å oppnå en 
bufferfunksjon må det settes av tilstrekkelig areal til formålet. 

Om det tas inn bestemmelser som gir føring for drift av 
masseuttaket ber DMF om at dette grunngis, da detaljerte 
føringer for drift i utgangspunktet gis i driftsplan som følger 
søknad om driftskonsesjon. Reguleringsplan bør i 
utgangspunktet kun gi ytre arealmessige begrensninger, med 
bestemmelser om eventuelle nødvendige avbøtende tiltak. 

Etterbruk av området bør gå frem av reguleringsplanen. Hvis 
området for eksempel skal bebygges eller masser skal 
deponeres, må DMF ta hensyn til det når vi skal vurdere hvilke 
krav vi skal stille til den økonomiske sikkerstillelsen for 
opprydding og sikring etter endt drift. 

Vi vil gjøre oppmerksom på at det registrerte 
forekomstområdet i vest kommer i berøring med 
aktsomhetssone for radon (registrert som høy aktsomhet i 
NGUs aktsomhetskart for radon). 

DMF minner om at samlet uttak på mer enn 10 000 m3 
masse, samt et ethvert uttak av naturstein krever konsesjon jf. 
minerallovens § 43. Søknad om driftskonsesjon må være gitt 
av Direktoratet for mineralforvaltning før drift kan starte. 
Søknad sendes DMF, og berørte parter og lokale myndigheter 
vil høres før konsesjon eventuelt gis. 

 



Planbeskrivelse – Granerud industriområdet og motor sportanlegg 45

1 0 DOKUMEN TOVERSIKT

Planforslaget består av følgende dokumenter:

Plandokumenter

Plankart målestokk 1:1000, A1/A3 format, datert 20 .12.2017.

Reguleringsbestemmelser, datert 20.12.2017.

Planbeskrivelse (dette dokumentet) datert 21.12.20 17.

Fagrapporter og utredninger

Risiko og sårbarhetsanalyse – Granerud industriområ de og motorsportanlegg, tegn_3 02.10.2017

Rapport – masseuttak «Granerud pukk. Driftsplan», Ram bøll 29.11.2012

Støyteknisk konsekvensutredning, ÅF Engineering 19 .12.2017



Planbeskrivelse – Granerud industriområdet og motor sportanlegg 46

Figur 1: Viser ortofoto over Granerud industriområd e i dag. .......................................... ...................................... 6
Figur 2: Viser del av Granerud industriområde i dag . ................................................. .......................................... 6
Figur 3: Viser planområdets avgrensning og grov dis posisjon .......................................... ................................... 9
Figur 4: Viser deler av Granerud industriområdet i dag................................................ ...................................... 11
Figur 5: Viser deler av Granerud industriområdet i dag................................................ ...................................... 11
Figur 6:Viser areal for søppelfylling ............. ................................................... ................................................... . 12
Figur 7: Viser dagens masseuttak .................. ................................................... ................................................. 1 2
Figur 8: Viser dagens antatte støy ................ ................................................... .................................................. 14
Figur 9: Viser Berggrunnskart fra NGUs kartdatabase . ................................................... ................................... 15
Figur 10: Viser løsmasseregistreringer fra NGUs kartd atabase ........................................... .............................. 15
Figur 11: Viser fordeling av skogtyper og alder ... ................................................... ............................................ 16
Figur 12: Viser eksisterende felt (blått) med torvm yr ................................................ .......................................... 17
Figur 13: Viser utsnitt av kommuneplanens arealdel. ................................................... ...................................... 19
Figur 14: Utsnitt fra gjeldene reguleringsplan for G ranerud industriområde ............................ .......................... 20
Figur 15: Planforslagets plankart ................. ................................................... ................................................... . 22
Figur 16: Tabell over arealformål og størrelser på areal ............................................. ....................................... 23
Figur 17: Arealdisponeringsplan (Kilde: « Granerud p ukk. Driftsplan», Rambøll 2012 - 11 - 29). .......... ............ 25
Figur 18: Viser ny avkjørsel til industriområdet i vest .............................................. ........................................... 26
Figur 19: Viser arealbruken og en mulig fremtidig s ituasjon der Granerud ikke er fullstendig utbygget. ............ 29
Figur 20: Viser støyen fra dagens Storsjøveien (ÅDT 2600) og fremtidig trafikkforventning i 2036 (ca. 4 000
ÅDT) ............................................... ................................................... ................................................... .............. 32
Figur 21: Viser Granerud i dag og Granerud etter ut videlse i år 2036.................................. .............................. 32
Figur 22: Viser samlet støy for 0-alternativ og sam let støy for alternativ 1 ......................... ............................... 33



   

 

Planbeskrivelse – Granerud industriområdet og motorsportanlegg 47 

 

 

 
 
 
g 
 
 


