
HURDALS 10 PA  TOPP 

Hurdal 
prioriterer 
 

Overordnede mål for Hurdal sentrum 

1.Mangfold 
og tetthet i 
sentrum 

 Øke befolkningsantall 

 Ta vare på eksisterende næringsvirksomhet og gi plass til ny 
virksomhet. 

2.Sosial 
bærekraft 

 Planprosessen som en bevisst strategi for å involvere lokale folk i en 
utviklingsprosess. 

 Levende sentrum 

 Etablere kommunale flyktning- og omsorgsboliger 

3.Kultur og 
fellesskap 
 

 Ta vare på det unike i Hurdal - historisk identitet. 

 Gjenbruk av eksisterende bygg der mulig. 

 VM i spark med målområde på Torget. Sentrum tilrettelagt for 
sparkstøtting. 

4.Helse og 
Sunnhet 

 Rent miljø. Sikre rent vann, sunn mat og gode sanitære forhold. 

 Forurensningsfrie nybygg og anlegg. 

 Redusere forurensning fra trafikk og støy 

5.Blågrønne 
kvaliteter 
(vann og 
natur) 

 Øke kvaliteten og omfanget av de blå - grønne flatene. (BGF) 

 Integrere det grønn-blå i tett sentrumsstruktur. 

 Sikre naturverdier og bevare og øke biologisk mangfold. 

 Etablere kontakt til elva. 

 Fokus på lokal overvannsdisponering = LOD. 

 Økt bruk av økosystemtjenester. 

6.Tusen 
meter byen 

 «1000m byen» – ferdsel til fots og med sykkel og spark prioritert.  

 Behov for bilbruk redusert, innovative transport løsninger og økt 
kollektiv satsing 

 Bærekraftig bosettingsmønster 

7.Klimasmarte 
tiltak 

 Redusere klimagassutslipp. 

 Bærekraftig produksjon og forbruk. 

 Utnytte eksisterende lokale ressurser. 

 Klimasmarte bygg, transport, mat. 

 Selvforsynt med lokal fornybar energi. 

8.Kretsløps - 
teknologi 
 

 Kretsløpsteknologi skal utnytte lokale ressurser, slutte kretsløp og 
skape ny næring 

9.Robusthet 
og fleksibilitet 

 Fleksibilitet i plangrep. 

 Målsetning forankret i lokalmiljøet 

 Nasjonal og internasjonal støtte 

10. Rom for 
utvikling 

 Fremme innovasjon innen bærekraft. 

 Utnytte og videreutvikle locale fornybare ressurser 

 Promotere økologisk landbruk 
– matforedling og kortreist lokal mat.. 

 Utvikle og videreutvikle lokalt forankret grønt næringsliv. 

 

Overordnede mål for sentrumsplan og delområder innenfor planen vil følge når områdereguleringen skal 

vedtas. 


