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1.0 SAMMENDRAG     
 
Planbeskrivelsen gir en innføring i hensikten med planen som er å fortette knutepunktet Hurdal sentrum til å bli en 
Bærekraftig Urban Landsby med en tydelig stedsidentitet og høye ambisjoner for et klimavennlig tettsted. 
Områdeplanen er således i tråd med overordnede planføringer, og inngår som en del av Hurdals nye 
kommuneplan. 
 
Beskrivelsen gjennomgår planprosessen som har vært preget av omfattende medvirkningsprosesser, både med 
åpne verksteder og direkte involvering av de største grunneiere. Videre er det en gjennomgang av dagens 
situasjon som preges av spredt bebyggelse, gårdstun, fylkesveier med rundkjøringer, og landbruksarealer. 
Hurdalselva renner igjennom sentrum og er et viktig element i stedets identitet. 
 
Planforslaget legger opp til en endring av tettstedet til å bli en landsby, der veier gjøres om til gater med fortau og 
kantparkering. Et nytt torgområde ligger syd for dagens rådhus, og det er mulighet for et nytt signalbygg ved 
Torget og krysset mellom hovedgatene. Det skal være en sterk fortetting langs hovedgatene og fortauet, med 
blandede formål, forretninger og utadvendte aktiviteter langs gaten, og bolig over i fra 2 til 5 etasjer. 
 
Det nye tettstedet er planlagt på gående- og syklendes premisser, og legger opp til at hverdagslivet kan leves uten 
privatbil, med korte avstander, møteplasser, og gode service tilbud i sentrum. 
 
Ny boligbebyggelse skal ha form som tun, som viderefører gårdstunenes karakteristiske formspråk. Tunene lages 
med fra 25 til 50 boliger, felles parkering ved atkomsten til boligtunet, og mulighet for felleshus og fellesløsninger. 
 
Det er laget et miljøprogram som sammenfatter og gir føringer for utbyggingen av Hurdal sentrum, og som følger 
opp miljøambisjonene Hurdal kommune har vedtatt. Det nye sentrum skal preges av trematerialer som både er en 
viktig lokal ressurs og en klimavennlig løsning. Hurdal sentrum skal være et utstillingsvindu for innovativt trebruk 
og klimanøytral bygging. 

 
 
2.0 BAKGRUNN FOR PLANFORSLAGET 
 
2.1 Hensikt med planen 
 
Hensikten med områdeplanen for Hurdal sentrum er å skape en bærekraftig urban landsby som skal danne 
grunnlag for tilflytting og vekst i kommunen. Planen er utformet med forankring i kommunestyrets enstemmige 
vedtak den 10.09.2014 ”Bærekrafts satsning i Hurdal”.  
 
Bærekrafts satsingen har følgende overordnede verdier: 

 Bærekraftperspektivet langs tre dimensjoner – sosialt, miljømessig og økonomisk. 

 Folkehelseperspektivet med fokus på – aktivitet, mestring og livsglede. 

 Samarbeid med ulike aktører, internt og eksternt, er viktig for å skape positiv utvikling og vinn-vinn 
situasjoner. 

 
Planens hensikt er å oppnå en sunn og miljøriktig sentrumsutvikling med en tydelig stedsidentitet, ved å 
tilrettelegge for fortetting av bebyggelsen med blandede formål og gode offentlige plasser. Videre skal 
mobilitetstilbudet utformes og tilrettelegges slik at gang- og sykkeltransport i sentrum stimuleres, og biltrafikk 
underordnes de gåendes og syklendes premisser. Planen skal underbygge og utvikle områdets blå-grønne 
kvaliteter og tilrettelegge for gode uteområder til variert bruk og rekreasjon. 
 
I kommunestyrets møte den 17.06.2015 ble det fattet et prinsippvedtak der planens overordnede grep ble 
godkjent som grunnlag for det videre arbeidet med områderegulering. 
 

2.2 Forslagsstiller og plankonsulenter 
 
Forslag til områdeplan for Hurdal sentrum, med tilhørende forslag til bestemmelser blir fremmet av Hurdal 
kommune. På vegne av forslagsstiller er plan og bestemmelser utarbeidet av Gaia-Oslo as og Arkitektfirma Helen 
& Hard as. Fagkonsulent for trafikk og mobilitet er Norconsult as (tidligere Plan Urban as.) ved Runar Henanger 
og ØRP ved Nina Hagen. Landskapsarkitekt og fagkonsulent for biologisk mangfold, landskaps- og naturkvaliteter 
er landskapsarkitekt Elin T. Sørensen. Innhold fra mobilitets- og økologirapporter er innarbeidet i 
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planbeskrivelsen. Konsulenter for LOD er Terje Breen og Anders Rørå, Norconsult AS. 

 
2.3 Tidligere vedtak i saken  
 
Områdereguleringen av Hurdal sentrum er i samsvar med gjeldende kommuneplan, vedtatt av kommunestyret 
22.06.2010, og kommunens planstrategi 2013-2016, vedtatt av kommunestyret 15.05.2013. Ved rullering av KPL 
2018 er forslaget innarbeidet i KPL. 
 
I tillegg har kommunestyret fattet vedtak 18.09.2013 om foreløpig prosjektplan og igangsetting av 
områdereguleringsplanen, samt et vedtak 12.02.2014 om organisering av planprosessen. 
 
Videre ble ”Bærekrafts satsning i Hurdal” vedtatt den 10.09.2014 i kommunestyret. Områderegulering for Hurdal 
sentrum er et ledd i å realisere denne satsningen som har følgende overordnede mål: 

 Hurdal kommune skal gjennom sin tjenesteproduksjon, arealplanlegging og samfunns- og 
næringsutvikling søke bærekraftige løsninger. 

 Hurdal skal være et bærekraftig samfunn uavhengig av kommunegrenser. 

 Hurdal har som mål å være et pluss-samfunn innen 2025. 

 Hurdal kommune vil jobbe for at det innen 2016 skal etableres et Bærekraftsakademi i Hurdal i samarbeid 
med ledende nasjonale og internasjonale universiteter. Målet er at det i 2020 skal være minst 1 million 
nettstudenter ved akademiet. 

 Hurdal kommune vil jobbe for at minimum 1 % av oljefondet skal inn i statsbudsjettet for 2017 øremerket 
bærekraftig forskning og utvikling.  

 
Underveis i reguleringsprosessen fikk områdeplanen fornyet tverrpolitisk forankring i kommunestyrets behandling 
den 17.06.2015. Der ble formannskapets innstilling vedtatt med 16 mot 1 stemme med følgende ordlyd: 
  
Kommunestyrets vedtak 17.06.2015 

1. Kommunestyret tar framlagt skisse til områdeplan for Hurdal sentrum til orientering. 
2. Kommunestyret godkjenner at de overordnede grepene som er synliggjort i planskissen av 03.06.2015, 

legges til grunn for det videre arbeidet med forslaget til områdeplan. 
3. Kommunestyret godkjenner foreslått avgrensing av indre sentrum i planskissen av 03.06.2015. 
4. Kommunens eiendommer «Gamlekommunen» og «Dalheim» detaljreguleres som en del av indre 

sentrum, men skal ikke inngå som en del av «Tomteselskapet Hurdal Indre Sentrum» og 
«Utbyggingsselskapet Hurdal Indre Sentrum» på nåværende tidspunkt. Det anbefales imidlertid en 
opsjon i avtalene som gjør dette mulig på et senere tidspunkt. 

 
2.4 Utbyggingsavtaler  

 
Det må lages utbyggingsavtale ihht. pbl §17 for fordeling av felles kostnader for opparbeiding av infrastruktur for 
sentrumsområdet. Dette gjelder all detaljregulering og utbygging ifølge kommunestyrets gjeldende vedtak for 
utbyggingsavtaler. 

 

2.5 Krav om konsekvensutredning 
 
Områdereguleringen er i samsvar med arealformålene i gjeldende kommuneplan og det vurderes ikke å være 
behov for ytterligere konsekvensutredning utover de vurderinger som er gjort i forbindelse med kommuneplanen. 

 
 

3.0 PLANPROSESS 
 
Planprosessen har hatt som mål og praksis å involvere Hurdals beboere på en aktiv og deltagende måte. Det har 
vært en høy grad av medvirkning hvor involverte parter og andre interesserte har hatt store muligheter til å 
påvirke planens innhold og utforming. Hurdal kommune engasjerte Gaia-Oslo as. v/Frederica Miller som ekstern 
prosessleder for å forme og lede medvirkningsarbeidet. 
 
Prosessen begynte med et åpent oppstartsseminar den 12.03.2014. 
Den 20.05.2014 ble det invitert til en åpen idédugnad i kultursenteret. 
 



 

 
Områdeplan for Hurdal sentrum – planbeskrivelse 

 
7 

Formell kunngjøring av planarbeidets oppstart ble gjort på kommunens nettsider og i Eidsvoll Ullensaker Blad og 
Romerikes Blad den 31.07.2014 med følgende tekst: 
 

«Områderegulering; Hurdal sentrum - Bærekraftig Urban Landsby; 

Kunngjøring av planarbeid 
 

Hurdal kommune har startet arbeidet med en plan for Hurdal sentrum og vil med henvisning til plan og 

bygningslovens §§ 12-3 og 12-8 kunngjøre oppstart av arbeidet med en områderegulering. 

 

Fullstendig kunngjøring og mer informasjon om planarbeidet finnes på Hurdal kommunes hjemmeside 

www.hurdal.kommune.no og på egen blogg www.sentrumihurdal.no. 

Særskilt brev er sendt alle grunneiere som er direkte berørt av reguleringsområdet, inkludert naboer. 

 

Innspill, spørsmål og merknader til det igangsatte planarbeidet kan rettes til: 

Hurdal kommune, Minneåsvegen 3, 2090 HURDAL 

postmottak@hurdal.kommune.no 

Tlf. 66106610 

 

Frist for innspill og merknader til det videre planarbeidet settes til 20.09.2014.» 

 

Den 24.09.2014 ble det organisert en ny idédugnad på skolen med elever fra ungdomsskolen. 
Idédugnadene la grunnlaget for den videre prosessen. 
 
En åpen Plansmie ble organisert mellom den 13. og 16. oktober 2014. Plansmien var åpen for alle og grunneiere 
og andre viktige aktører var invitert til å delta. Plansmien var strukturert med åpne verksteder hver ettermiddag, 
felles presentasjoner påfølgende ettermiddag, og sluttpresentasjon på et åpent folkemøte siste kveld. 
Plansmien la grunnlaget for Forprosjektforslaget som ble presentert i desember 2014. 
 
Våren 2015 ble hovedprosjektfasen innledet med en omarbeiding av planen basert på innspill fra grunneiere i 
området. Det bearbeidede prosjektet ble presentert på en åpen Miniplansmie den 21. april 2015. Miniplansmien 
var organisert som et verksted der deltagerne kunne komme med innspill. 
  
Hovedprosjektet i omarbeidet form ble presentert for en prinsipiell behandling i kommunestyret 17.06.2015. 
Planen har gjennomgått en intern høring i Hurdal kommune. Planprosessen stoppet opp høsten 2016, og ble 
igangsatt igjen våren 2018. Planen ble førstegangsbehandlet i kommunestyret og lagt ut til offentlig ettersyn i juni 
2018.  
 
Forslag til områderegulering ble vedtatt av kommunestyret i Hurdal den 24.10.2018.  
For innsyn i sluttbehandling av saken vises til PS 18/88 «Områderegulering 
Hurdal Sentrum», behandling etter 1. gangs offentlig høring. 

 
 

4.0 PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER  
 

4.1 Rikspolitiske og statlige bestemmelser og retningslinjer  
 

Rikspolitiske bestemmelser 
eller retningslinjer 

Generell beskrivelse Relevans for Områdeplan for Hurdal 
Sentrum 
 

Nasjonale forventinger til 
regional og kommunal 
planlegging (12. juni 2015) 

Skal følges opp i arbeidet med regionale 
og kommunale planstrategier og planer og 
bidra til at planleggingen tar opp viktige 
utfordringer i samfunnsutviklingen.  
 

Fokus på bærekraftig og god by- og 
tettstedsutvikling. Økt fortetting og 
transformasjon, en mer effektiv og attraktiv 
kollektivtrafikk og bedre tilrettelegging for 
syklende og gående. Ved å lokalisere 
forretninger, arbeidsplasser og boliger 
sentralt eller i kort avstand til 
kollektivknutepunkter reduseres 
transportbehovet og avhengighet av bil.  

Statlige planretningslinjer for 
samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging (2014) 
 

Har som mål å samordne planlegging av 
utbyggingsmønster og transportsystem i et 
langsiktig perspektiv for å fremme 
samfunnsøkonomisk effektiv ressurs-

Bærekraftig by der samordnet 
utbyggingsmønster og transportsystem 
fremmer utvikling av kompakte byer og 
effektive løsninger slik at transport-behovet 

http://www.hurdal.kommune.no/
http://www.sentrumihurdal.no/
mailto:postmottak@hurdal.kommune.no
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utnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv 
trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til 
å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, 
legge til rette for verdiskaping og 
næringsutvikling, og fremme helse, miljø 
og livskvalitet. Utbyggingsmønster og 
transportsystem bør fremme utvikling av 
kompakte byer og tettsteder, redusere 
transportbehovet og legge til rette for 
klima- og miljøvennlige transportformer. 

kan begrenses og det legges til rette for 
klima- og miljøvennlige transportformer.  
Infrastruktur og framkommelighet for 
kollektivtrafikken skal prioriteres i 
planleggingen. Det bør legges til rette for 
innfartsparkering langs hovedlinjene for 
kollektivtrafikken.  
Planleggingen skal bidra til å styrke sykkel 
og gange som transportform. 

Rikspolitiske retningslinjer for 
universell utforming (1985) 

Skal klargjøre og sikre at hensynet til 
universell utforming blir ivaretatt i den 
kommunale og fylkeskommunale 
planleggingen etter plan- og 
bygningsloven. Målet er at alle skal kunne 
bruke de samme fysiske løsninger i så stor 
grad som mulig enten det er uteareal, 
bygninger eller transportmidler. 

Retningslinjene skal bidra til å skape 
sammenhengende tilgjengelighet i 
omgivelsene. Lokalisering av ulike tiltak og 
funksjoner i forhold til hverandre, og i 
forhold til ulike transportsystemer, påvirker 
den enkeltes mulighet til å delta i 
samfunnet. 

Rikspolitiske retningslinjer for 
barn og unge (1995) 
(Forankret i plan og 
bygningsloven 2008 og Rund-
skriv T-2/08 Om barn og 
planlegging) 

Skal synliggjøre og styrke barn- og unges 
interesser i planleggingen av det fysiske 
miljø. Retningslinjene skal trygge arealer 
som brukes av barn og unge ved at de 
sikres mot forurensing, støy, trafikkfare og 
annen helsefare. Planprosessen skal 
legges til rette for deltakelse av barn og 
unge. Retningslinjene slår fast at det ved 
omdisponering av arealer som benyttes til 
lek og opphold, skal skaffes til veie 

fullbyrdige erstatningsarealer. 

Fordi barns aksjonsradius er begrenset er 
tilgjengelighet og gode atkomstmuligheter 
til arealer og anlegg for daglig fysisk 
aktivitet og friluftsliv i nærmiljøet særdeles 
viktig. Leke- og aktivitetsarealer bør kunne 
nås til fots og eller på sykkel. Ref. punkt 5 
a og b. Mindre barn har ikke forutsetninger 
for å mestre kompliserte trafikksituasjoner 
og det er derfor svært viktig med 
trafikksikre arealer og ferdselsårer. Særlig 
hensyn må også tas da barn er særlig 
utsatt for helseskader som følge av 
luftforurensning. 
 

 

4.2 Regionale føringer 
 

Regionale føringer Generell beskrivelse Relevans for Områdeplan for Hurdal 
Sentrum 

 

Regional planstrategi for 
Akershus 2017 – 2020 
(Vedtatt 19.12.2016) 

Skal redegjøre for viktige regionale 
utviklingstrekk og utfordringer, vurdere 
langsiktige utviklingsmuligheter og ta 
stilling til langsiktige utviklingsmål og hvilke 
spørsmål som skal tas opp gjennom videre 
regional planlegging. De prioriterte 
områdene er: 1 areal og transport, 2 
utdanning og næringsutvikling, 3 bomiljø, 
inkludering og mangfold, 4 klima og miljø. 

Regional planstrategi for 2017-2020 vil 
prioritere å ferdigstille pågående 
planprosesser.  
Folkehelse og integrering skal være 
tverrgående tema i alle regionale planer. 
Regjeringen fremhever at kommunene og 
fylkeskommunene har en sentral rolle som 
utviklingsaktør og planmyndighet i arbeidet 
for et sikkert, vekstkraftig og miljø- og 
klimavennlig samfunn. Det forventes god 
planlegging som sikrer effektiv arealbruk, 
et miljøvennlig transportsystem, 
tilstrekkelig boligbygging, sunne og trygge 
omgivelser og gode levekår for alle. 

Regional plan for areal og 
transport i Oslo og Akershus 
(Vedtatt desember 2015) 

Planen er en felles strategisk plattform for 
Oslo kommune, Akershus fylkeskommune, 
kommunene i Akershus og staten for 
hvordan areal og transport kan samordnes 
bedre i regionen.  
Det er prioritert noen lokale byer og 
tettsteder der befolkningsvekst kan gi 
kundegrunnlag for bredt og konsentrert 
handels- og tjenestetilbud, 
kollektivtransport som er god nok til å bli et 
naturlig førstevalg, og at innbyggerne kan 
gå og sykle til arbeidsplasser, 
fritidsaktiviteter og andre daglige gjøremål. 
Kollektivforbindelsene fra disse stedene og 
inn mot de regionale byene skal styrkes i 

Hurdal er prioritert tettsted med fokus på 
sammenknytning til regionale byer. I denne 
sammenheng Gardermoen/Jessheim som 
skal utvikles for arbeidsplassintensive 
virksomheter. 
 
Det legges opp til et bussbasert 
kollektivnett. 
 
Det legges til rette for at minimum 80% av 
bolig- og arbeidsplassveksten i kommunen 
skjer innenfor prioriterte vekstområder. 
Funksjonsblanding av arealbruk 
vektlegges. 
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takt med at stedene vokser. Planen legger opp til et mer konsentrert 
utbyggingsmønster og en større satsning 
på kollektivtransport, sykkel og gange.  
Lokalisering av næring og handel må 
bygge opp under sentrum for å oppnå et 
levende tettsted med god bokvalitet. 

Regional plan for klima- og 
energi i Akershus med 
handlingsprogram 2019-2022 
(På høring til 06.04.2018. 
Behandles på fylkestinget juni 
2018) 

Skal tydeliggjøre fylkeskommunens rolle og 
handlingsrom, samt konkretisere effektive 
fylkeskommunale utviklingstiltak for å 
håndtere globale klimaendringer. 
Å utvikle løsninger som reduserer 
ressursbruk og klimagassutslipp er sentralt 
i omstillingsarbeidet mot et 
lavutslippssamfunn. Løsningene må 
vurderes i et livsløpsperspektiv, og ta for 
seg både de direkte og indirekte 
utslippene. 

Hovedmålet er at direkte klimagassutslipp 
fra Akershus skal reduseres med 55% 
innen 2030 og med 85-90 % innen 2050 
sammenlignet med utslippsnivået i 1991. 
 
Utslipp fra transport skal reduseres med 
50%, fra avfallshåndtering med 80%, og fra 
stasjonær energi med 90% innen 2030. 

” Spor for fremtiden” – 
Fylkesdelplan for kulturminner 
og kulturmiljøer i Akershus 
2007-2018 
 
 

Et av hovedmålene er å vise at kulturarven 
kan bidra til å skape økt kulturforståelse, 
identitet og tilhørighet, trivsel og 
verdiskaping. Planen skal avklare roller og 
ansvar og gi større forutsigbarhet for 
kommunene og utbyggere. Inndelt i fire 
innsatsområder; bevaring, forvaltning, 
formidling og verdiskaping. 

Kulturminner kan styrke særpreg og 
kvaliteter i lokalsamfunn, og de kan være 
med å bygge opp følelsen av tilhørighet for 
både gamle og nye innbyggere.  
 
Gjenbruk av eksisterende bygg der mulig. 
Ta vare på Hurdals historiske identitet.  

Regional plan for fysisk 
aktivitet, idrett og friluftsliv for 
2016-2030. Handlingsprogram 
2017 – 2020.  (Vedtatt 
19.12.2016) 

Aktivitetsløftet er Akershus fylkes regionale 
plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 
for 2016 – 2030. Planen skal bidra til at 
nåværende og framtidige innbyggere har 
gode muligheter i hverdagen for aktivitet og 
naturopplevelse, samt tilstrekkelige, 
tilgjengelige og egnede regionale anlegg, 
områder og ferdselsårer. 
 
Handlingsprogrammet for 2017 – 2020 
følger opp regional plan for fysisk aktivitet, 
idrett og friluftsliv i Akershus 2016 – 2030. 
Handlingsprogrammet viser tiltak som skal 
følges opp og iverksettes i en fireårs 
periode. 

Turstier er de hyppigste brukte stedene for 
idrett og friluftsliv. Den vanligste 
friluftsaktivitet uansett alder og kjønn er å 
gå. 
I Hurdal har aktivitetsnivået for fotball hatt 
svært stor økning 

Regional plan for handel, 
service og senterstruktur i 
Akershus  
(På høring til 19.03.2018. 
Behandles på fylkestinget juni 
2018)  

Skal sette økt fokus på sammenhengen 
mellom arealplanlegging og transportbehov 
m/særlig vekt på fortetting og lokal utvikling 
av arbeidsplasser. 
 
Formålet med planen er å styrke handels- 
og servicetilbudet i sentrum av byer og 
tettsteder, for derigjennom å styrke by- og 
tettstedssentrene og legge til rette for 
miljøvennlige transportvalg. Styrkingen av 
by og tettstedssentrene gjøres for å unngå 
en utvikling med byspredning. 
Miljøvennlige transportvalg skal motvirke 
økt bilavhengighet og dårligere 
tilgjengelighet for dem som ikke disponerer 
bil.  

Ulike prinsipper for sentrumssone-
avgrensning, omfatter bl.a. en drøfting av 
modeller for handelskonsepter tilpasset 
"gåavstandsbyen". 
Avgrensninger/definisjoner av ulike 
lokaliteters/knutepunkts kollektiv-
tilgjengelighet, herunder en konkret 
definisjon av begrepet knutepunkt. 
Prinsippene for lokal parkeringspolitikk. 
Bevisst planlegging av plassering for 
handels- og servicefunksjoner i Hurdal 
sentrum. 
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4.3 Lokale føringer 
 

Lokale føringer Generell beskrivelse Relevans for Områdeplan for Hurdal 
Sentrum 

 

Planstrategi for Hurdal 
kommune 2016 – 2019 
(Vedtatt 16.12.2015) 
 
 

Et hjelpemiddel for kommunestyret til å 
avklare hvilke planoppgaver skal prioriteres 
i valgperioden for å møte kommunens 
behov. Hurdal kommune ønsker med sin 
planstrategi å sette fokus på: 
 
- Utviklingen av Hurdal til et pluss-samfunn 
- At Hurdal kommune skaper bærekraftige 
løsninger gjennom tjenesteproduksjon, 
arealplanlegging og samfunns- og 
næringsutvikling- Utviklingen av Hurdal 
som en integrert del Øvre Romerike og 
Osloregionen 
- Utviklingen av kommunens samarbeid 
med næringsliv og frivillige organisasjoner 
- Kommunens planbehov for å oppnå en 
ønsket utvikling 

Føringene fra områdeplanen har informert 
kommuneplanen.  
 

Kommuneplan 2018 – 2040 
ute på høring sjekkes 

Omfatter samfunnsdel og arealdel. Det 
legges til grunn en befolkningsvekst mot 
2025. Hurdal skal utvikles som: 
God miljøkommune, god bokommune, god 
oppvekst- og kulturkommune, god 
næringskommune, god opplevelses- og 
aktivitetskommune, god tjeneste- og 
organisasjonsutvikler. I tillegg skal Hurdal 
være god på kommunikasjon og 
infrastruktur og god på markedsføring. 
 

Planen bygger på en sterk satsing i 
området rundt sentrum, Hurdal Torg, i tråd 
med rikspolitiske føringer om 
knutepunktsatsing og fortetting av sentrum.  
 
Andre boligformål er planlagt langs de 
naturlige kollektivaksene mot de store 
arbeidsmarkedene Gardermoen og Oslo. 

 

 

4.4 Gjeldende reguleringsplaner 
 

Dokument Generell beskrivelse Relevans for Områdeplan for Hurdal 
Sentrum 

 

Gjeldende reguleringsplaner i 
planområdet 

Vedtatte reguleringsplaner som kan gi 
føringer for området. Disse er: 
- Hagakroken (22.06.2010) 
- Hurdal torg II – omregulering 
(07.10.2009) 
- Brustad B1 (01.06.2004) 
- Hurdal skole og kultursenter (11.06.2011) 
- Kværnstuen (02.04.2008) 
- Gang- og sykkelveg langs RV180 fra 
Torget til Damtjernbekken (01.06.2004) 
 

Boligtetthet i tilstøtende planer: 
% BYA = 22 til 38 for småhusbebyggelse. 
% BYA = 68 for boligblokk  
 
Parkeringsdekning i tilstøtende planer:  
2-2,5 plasser pr enhet 
 
Infrastruktur i tilstøtende planer:  
Gangvei m/regulert bredde på 3 m 
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Gjeldende reguleringsplaner 
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4.5 Temaplaner   
 

Dokument Generell beskrivelse Relevans for Områdeplan for Hurdal 
Sentrum 

 

Klima og energi 
Temaplan for Hurdal 
kommune 
2010-2020 

Temaplan for klima og energi er knyttet til 
kommuneplanen. Klima- og energiforhold 
vil bli viktige når forslagene i 
kommuneplanen skal settes i verk, både i 
forhold til boligutvikling og 
sentrumsutvikling og for å arbeide mot det 
overordnede målet om en tydelig 
miljøprofil. 
 

Handlingsplan legger fokus på å arbeide 
for bedre kollektivtilbud samt å legge til 
rette for flere gang- og sykkelveier. Et av 
tiltakene er å følge opp arbeidet overfor 
Ruter for å få til en pendlerrute. 

Kulturminnevernplan 2003 Viser verneverdige kulturmiljøer og 
enkeltobjekter i kommunen fordelt på 9 
kulturminnekategorier. 
 

Flere bygg- og anlegg med kulturhistorisk 
verdi ligger innenfor planområde. 

Rammeplan for 
hjorteviltforvaltning 2011-2020, 
Hurdal kommune 

Trekkruter for elg Ingen trekkruter gjennom sentrum 

Verneplan for 
Hurdalsvassdraget 
 

Hurdalsvassdraget er gitt varig vern 
gjennom Stortingsvedtak av 19.6.1986, i 
henhold til Verneplan III. 

Miljøet i og langs sjø og vassdrag skal 
forvaltes på en måte som ikke skader 
naturmiljøet. Det skal være et belte av 
naturlig vegetasjon langs Hurdalselva. 

Hurdal kommune 2003. Fisken i 
Hurdal. Rammeplan for lokal 
fiskeforvaltning i Hurdal, 
tiltaksperiode 2003-2013 

Rammeplan for lokal fiskeforvaltning er 
opprettet for å sikre at vassdragene i 
Hurdal også i fremtiden kan benyttes til 
fiske, naturopplevelser og undervisning. 
Dokumentet oppsummerer den kunnskap 
som finnes på ferskvannsfisk i Hurdal per i 
dag. 

 Fritidsfiske i Hurdal tilbyr en 
rekreasjonskvalitet som det er viktig å ta 
vare på for innbyggere og tilreisende.  
Utviklingen i Hurdal sentrum skal ikke 
forringe habitatet til fisken og andre 
vannlevende organismer. 

Beitdokken & Jacobsen 2015. 
Hovedplan for vann og avløp. 
Planperiode 2015-2025. Hurdal 
kommune 2015. 

Hovedplan for vann og avløp er det 
overordnede styrende dokumentet for 
kommunens vann- og avløpshåndtering, og 
omfatter både de kommunale og private 
anleggene for planperioden 2015-2025. 

Et av hovedplanens satsningsområder er å 
planlegge for økt befolkningsvekst. 
Hovedplan for vann og avløp skal på et 
overordnet nivå gi informasjon- og 
analysegrunnlag som skal ligge til grunn for 
videre planarbeid.   
 

Asplan Viak 2015. Skisseprosjekt 
for utvidelse av Hurdal 
renseanlegg – Rapport 2015, 
utgave: 3. Hurdal kommune 2015. 

Skisseprosjektet er utført for å vurdere en 
utvidelse av Hurdal renseanlegg, 

En eventuell utvidelse må sees i 
sammenheng med den fremtidige 
utviklingen i Hurdal sentrum. 

Norges vassdrags- og 
energidirektorat (NVE) 2017. 
Flom- og vannlinjeberegning i 
Hurdalselva, Hurdal kommune, 
Akershus fylke, 002.DAC. NVE 
ref. 200704291 hv/shu. NVE 
2007. 

Rapporten viser estimerte flommer med 
ulike gjentaksintervall i Hurdalselva litt 
oppstrøms Hurdalssjøen. 

Flomsonekart. 
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4.6 Andre føringer 

 
Dokument Generell beskrivelse Relevans for Områdeplan for Hurdal 

Sentrum 

 

Forprosjekt Hurdal sentrum 
(10.12.2014) 

Forprosjekt for Hurdal sentrum legger 
prinsipielle rammer for arbeidet med 
sentrumsplanen basert på politiske vedtak, 
omfattende medvirkningsprosesser og 
analyser.  
 
Et viktig begrep er Hurdal sentrum som 
"Bærekraftig urban landsby" – og som del 
av Bærekraftsdalen. 
 
Hurdal kommune har et ønske om at 
sentrumsplanen skal kunne bli et nasjonalt 
pilotprosjekt og skape en modell for 
bærekraftig stedsutvikling og bygging, som 
danner et første skritt og et nav i den 
videre utviklingen av en bærekraftig region. 
For å få til dette skal en lokal 
næringsutvikling gå hånd i hånd med 
sentrumsutviklingen. 
 

Urbant: 
Fortetting og tydelig identitet som et 
sentrum; blandede funksjoner med bolig, 
næring, kultur og service. 
Bærekraftig: 
Utnytte lokale ressurser maksimalt, utvikle 
kretsløpsteknologi og lokalt næringsliv 
basert på stedlige ressurser; ha en tydelig 
miljøprofil, med samordning av areal og 
transport; lokale fornybare energikilder; 
biologisk mangfold mm. 
Landsby: 
Bygge et sentrum med mennesket i 
sentrum, som skal skape gode sosiale 
møteplasser og kontaktflater, være 
tilgjengelig for alle (universelt utformet), og 
fremme kontakt mellom beboere og 
næringsdrivende på en positiv måte. 
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5.0 STEDSANALYSE OG BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET – 
Eksisterende forhold 

 

5.1 Planområdet 

 
Planområdet 
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5.2 Beliggenhet   
 
Hurdal ligger ca. 80 km nordøst for Oslo, og ca. 14 km nordvest for Minnesund. De nærmeste større sentra er 
Eidsvoll og Gardermoen. Planområdet ligger i Hurdal kommunes administrative senter og har et areal på omtrent 
575 daa. Det omfatter blant annet Rådhuset og ”Torget”, kommunens historiske midtpunkt der Østsidevegen, 
Vestsidevegen, Minneåsvegen og Glassverkvegen møtes. Hurdalselven renner gjennom området fra nordvest til 
sørøst på vei mot Hurdalssjøen lenger sør. 
 
Planområdet strekker seg fra Helsetunet i sør der det grenser mot jordbruksarealer og naturområder langs elven. 
Mot vest dekker planområdet dagligvaren på Knai (Coop) og Knaibakken (Molstad) og strekker seg til Dalheim i 
nordvest. Det avgrenses delvis av elven og Vestsidevegen (rv 180). Mot øst inngår elveløpet og idrettsanlegget 
sør-øst for skolen i planområdet, samt MEV sin eiendom i nord-øst. I nord ligger blant annet barnehagen og 
Torget 1-9 innenfor planområdet. 

 

Beliggenhet 
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5.3 Eiendomsforhold 

 
Eiendomsforhold 
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5.4 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk  

 
Innenfor planområdet er det i dag noe spredt boligbebyggelse, gårdstun og landbruksareal. Hurdal skole med 
tilhørende utearealer, samt idrettsbaner og flerbrukshall ligger sentralt i planområdet. Andre offentlig funksjoner 
som rådhus og Torget 1-9 med helse- og velferdstilbud og en barnehage ligger nord i området. I sør er det areal 
dedikert til omsorgsboliger og sykehjem. Handels- og næringsbebyggelse ligger sentralt i planområdet, og lengst i 
sørvest. 
 
Tilgrensende arealer i sør, øst og vest består hovedsakelig av jordbruksområder med gårdsbebyggelse, skog og 
annet grøntareal. I nord grenser planområde delvis mot eksisterende boligfelt (Hagakroken). 
 

 
Dagens arealbruk 
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Funksjoner 

 
5.5 Eksisterende bebyggelse 
 
Planområdet preges av spredt og frittliggende bebyggelse og består av en blanding av boliger, gårdstun, offentlig 
institusjoner og næringsbygg. Enkelte bygg i sentrum har tydelige arkitektoniske kvaliteter. Av nyere bygg er det 
først og fremst rådhuset, som markerer seg arkitektonisk. Hurdal skole, ferdigstilt i 2014 og nominert til ”Årets 
bygg” det året, står frem arkitektonisk med artikulerte takformer og enkle volumer i tegl og trepanel som megler 
mellom terrengsprang i skolegården.  
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Boligbebyggelse i planområdet er i hovedsak frittstående eneboliger i to til tre etasjer med saltak og trekledning. 
De fleste ser ut til å være oppført på 1960-tallet og utover. Nyere næringsbebyggelse består av én-etasjes 
elementbygg og to-etasjes bygg som ligger langs fylkesveien med handel i første etasje og bolig i etasjen over. 
 
Det mest karakteristiske ved sentrum er gårdstunene. Spesielt Brustad-tunet med sin sentrale plassering er 
trukket frem som en viktig identitetsfaktor for Hurdal sentrum. Det er flere gårdsanlegg innenfor planområdet, hvor 
flere er klassifisert som lokalt eller regionalt viktige kulturminner. Tunstrukturen som bebyggelsesmønster er 
derfor det særpregede som er identitetsskapende framfor enkeltbygningene i seg selv. 
 

 
 

Eksisterende bebyggelse 
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5.6 Kulturminner 
 
Automatisk fredete kulturminner 
 
Arkeologiske undersøkelser har tidligere blitt gjort ved Brustadtunet og på skoletomta ifm. reguleringsarbeid for ny 
Hurdal skole og kultursenter. Området ble frigitt og klargjort for anleggsvirksomhet i 2011.  
 
Arkeologiske undersøkelser innenfor planområdet ble videre gjennomført av arkeologer ved Akershus 
fylkeskommune i april/mai 2015.  
Det ble funnet et område med automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet (Rognstads eiendom B1). 
Dette er et område med bosetningsspor fra jernalder. Området er underlagt krav om arkeologiske utgravninger 
før evt. iverksetting av tiltak.  
 
Historiske ferdselsårer, kryss ol.  
 
Brustad-tunet var en rasteplass på det som før 1700-tallet var den korteste veien mellom Christiania og Nidaros, 
en pilegrimsled. På 1700-tallet var denne veien kjent som «Den vestre Trondheimske Kongevei» og ble ferdigstilt 
i 1795. Det gamle historiske torget lå i krysset mellom denne veien og Minneåsvegen.  
 
Historisk viktige bygg, målpunkt ol. 
 
I kulturminneplanen er det innenfor planområdet identifisert sju bygningskomplekser som har fått verneklasse. 
Det er ingen bygninger med verneklasse A: Nasjonalt viktige. I verneklasse B som er verneverdige kulturminner 
med lokal/regional betydning er det registrert 3 bygningskomplekser: Brustad-tunet, Gamlekommunen, og 
Knaibakken (Molstad).  
 
Verneklasse C omfatter kulturminner som inngår i verdifulle miljøer med større kulturhistorisk betydning. Innenfor 
planområdet er det fire bygningskomplekser som er registrert: Huldrehaugen, Mjølnerhaugen, Samfunnshuset 
Dalheim og rådhuset.  
 
Nedenfor beskrives anleggene kort: 
 

1. Brustad-tunet: Sentralt ved ”Torget” og nord for elven ligger Brustad gård (gnr/bnr: 19/1, verneklasse B), 
en storgård fra 1600-tallet. Tunanlegget slik det fremstår i dag daterer seg til midten av 1800-tallet, og 
sammen med dets karakteristiske bjørkeallé danner det et meget verdifullt og identitetsskapende 
kulturmiljø i Hurdal sentrum. Tunet består av en stor driftsbygning med deler fra 1800-tallet, et 
våningshus med sveitserstilpreg; et noe eldre våningshus av typen midtkammerbygning; bua (stabburet) 
fra 1830-1845, samt et seks-kantet lysthus fra 1860-tallet. (SEFRAK-registrering, 1993). 
 

2. Gamlekommunen: Vest for Torget ligger det gamle kommunehuset (gnr/bnr: 17/4, verneklasse B) som 
opprinnelig skal ha blitt oppført i 1820 og som ble flyttet til nåværende tomt i 1895. Det fungerte som 
administrasjonslokale for kommunen fra 1896 og fram til 1968 da det nye rådhuset ble tatt i bruk. 
 

3. Knaibakken: Sør for elven, på vestsiden av Fv180 ligger Knaibakken (gnr/bnr: 18/6), også kjent som 
Molstad. Opprinnelig var det en husmannsplass og stedet ble eget bruk i 1880-årene. I perioden 1887 til 
1970 ble eiendommen drevet som skysstasjon, gjestgiveri, landhandel og kafé. I dag etter omfattende 
restaurering av nåværende eiere, drives Knaibakken som møte- og selskapslokale, butikk og kafé. 
 

4. Rådhuset: Av nyere dato er rådhuset (gnr/bnr: 19/27, verneklasse C) et godt eksempel på modernistisk 
arkitektur tegnet av Lund og Slaatto Arkitekter og innviet i 1968. Rådhuset er utført i tegl, plasstøpt 
betong og tre, og har en utforming som minner om lokal industriarkitektur og glassverkets smeltehytter. 
 

5. Huldrehaugen: Ved helsetunet ligger Huldrehaugen (gnr/bnr: 18/22, verneklasse C). Tidligere bolig for 
distriktslegen brant ned i 1929. Den nye boligen, ”Huldrehaugen” ble oppført av den lokale byggmesteren 
Bjørnstad med inspirasjon fra arkitekt Arnstein Arneberg til husets nasjonalromantiske byggestil. Den 
tømrede drengestua på tomta er satt opp på slutten av 1800-tallet. 
 

6. Mjølnerhaugen. På samme eiendom (gnr/bnr 18/22, verneklasse C), nord for legeboligen ligger det 
tidligere gamlehjemmet i Hurdal, bygget i 1928. 
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7. Samfunnshuset Dalheim: Nordvest for det gamle kommunehuset ligger Dalheim. (gnr/bnr: 16/29, 
verneklasse C). Det ble oppført i 1924 og har siden vært i brukt som bygdas forsamlingshus og 
festlokale. Fra 1930-tallet har det også vært kino her. 

Kilde: Kulturminnevernplan 2003 

 

 
Historisk viktige bygg 
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5.7 Landskap og topografi 
 
Hurdal sentrum ligger i hovedsak på en sydvendt skråning, med skogkledde åser mot nord som skjermer. Et 
åpent landskap med jorder sprer seg sydover mot Hurdalsjøen. Planområdet har fire landskapsmessige 
hovedtrekk: 

1. Det lett kuperte og åpne landskapet sør for elven som består av dyrket mark og klynger med skog. 
2. Hurdalselven med sitt dalføre som renner gjennom planområdet fra nordvest til sørøst. 
3. Det karakteriske raet som beveger seg gjennom sentrumsområdet på hver side av elven og som skrår 

bratt ca. 7m opp fra elvedeltaet. 
4. Området nord for Østsidevegen som skråner opp mot de skogkledte kollene i nordøst. 

 
Landskap - Estetisk og kulturell verdi 
 
Landskapsbildet kjennetegnes av Hurdalssjøen, elve- og kulturlandskapet og de skogkledte åsene omkring. 
Elvelandskapet og terrenget i sentrum legger hovedtrekkene i landskapsrommet, og bidrar til å gi bygda identitet. 
Disse grunnleggende forutsetningene bør i størst mulig grad bevares med utbygging og utvikling av Hurdal 
sentrum. Når det gjelder landskap er ravinen vest for Torget og Glassverkvegen et spesielt landskapselement og 
naturmiljølokalitet. For slike spesielle landskaps- og naturkvalitet-lokaliteter bør det utarbeides spesifikke 
skjøtselsplaner. Ravinen og andre steder med spesielle naturkvaliteter omtales i Økologirapport (November 2015, 
pkt. 5.6). 
 
Når det med ny utbygging tilføres nytt innhold i sentrum, som nye boliger og næring, ny vegetasjon og 
landskapsformer kan dette bygge på lokale tradisjoner. Når det gjelder vegetasjon trekker Økologirapporten 
(November 2015, pkt. 5.4) blant annet fram naturbeitemarker og artsrike skogsbeiter, slåtteenger og lokal 
kulturlandskapspraksis som tiltak som vil styrke både biologisk mangfold og lokal stedsidentitet gjennom biologisk 
mangfold.  
 
Variasjoner i det lokale terrenget er også en forutsetning for vannhåndtering. Naturlige vannveier, dreneringslinjer 
og flomveier i landskapet er kartlagt og legges til grunn for vannhåndteringen i Hurdal sentrum.  
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5.8 Klimatiske forhold 
 
Hoved vindretning vinterstid er fra nordøst, mens vinder fra sør dominerer på sommeren og på høsten. 
Brustadkollen og Hanskollen gir sentrumsområde god skjerming mot vintervinder, selv om det er noe kaldluftssig 
ned fra åsene og langs elven. Det blir noe oppstuvning av kald luft ved broen ved Knaibakken som kan føre til en 
kaldluftssjø nordvest for broen der elven gjør en krapp sving sørover. 
 
Topografien, med åser i nord og nordøst og relativt flatt, åpent landskap som heller mot sør og vest, gjør at 
planområdet har gode solforhold selv på de korteste dagene om vinteren. 
 

Areal 285 km² hvorav 24 km² ferskvann, 244 km² skog, 6 km² myr, resten er 

landbruk/bebyggelse/infrastruktur. 

Vegetasjonssone Vegetasjonen ligger i sørboreal i overgangsseksjon (OC) mellom kontinental og svakt oseanisk 

seksjoner (O1). Lavereliggende deler, som Hurdal sentrum, ligger innenfor sørboreal 

barskogssone. 

Klima Svakt kontinentalt: Relativt milde somre og kalde vintre. 

Årlig nedbør Gjennomsnitt fra 700 til 1000 mm/år. 

Hurdal har nedbør over gjennomsnitt for fylket (1007 mm/år Jeppedalen). Vinterstid er det gjerne 

dobbelt så mye snø her som på Romerikssletta. Mars er mest snørik: Gjennomsnitt ved 

Jeppedalen (450 moh.) perioden 1989-1995 viser 1 m høyere snø enn ved Gardermoen (200 

moh.).  

Temperatur Januar: -8° til -10° C. Juni: +12° til +14° C. 

Vekstsesong Gjennomsnittlig 5° C: 170-180 dager. 

Herdighetssone H4 

Gjennomsnittshøyde  450 moh. Hurdalssjøen som lavpunkt ligger på 175 moh. 

Tabell 1: Hurdal kommune: Vegetasjonssone, nedbør og klima (Høitomt 2010, Larsen et al. 2004; Klimasoner, Det Norske Hageselskapet; 
Hurdal kommune 2001) 
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5.9 Grunnforhold  
 
Geologi 
Hurdal kommune ligger innenfor Oslofeltet. Berggrunn består vesentlig av granitter som nordmarkitt, den 
dominerende bergarten ekeritt og kjelsåsitt. Disse er sent forvitringsbare dyp- og gangbergarter fra perm-tiden.  
Løsmassekart fra NGU (www.ngu.no) angir at områdene langs med elven består av elveavsetninger. Områder 
nord og sør for elevleiet består av breelvavsetninger og området øst for Brustadfeltet av tykk morene. Marin 
grense ligger på omtrent kote +190 i Hurdal. Dermed ligger planområdet både under og over denne grensen. I 
følge kartet er det ikke arealer med tykk havavsetning der det kan være fare for kvikkleire. 
 
Radon 
Det forekommer mye radon der det finnes granitt. Statens strålevern gjennomførte en kartlegging av radon i 
kommunen i 2003. Rapporten konkluderte med at den gjennomsnittlige årsmiddelverdi av radon for Hurdal 
kommune er beregnet til 158 Bq/m3, og 21% av boligene har radonverdi høyere enn anbefalt tiltaksnivå på 200 
Bq/m3.  

 

http://www.ngu.no/
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Grunnforhold 

 
5.10 Naturverdier  og biologisk mangfold  

 
Som del av planarbeidet er naturmangfold i og utenfor planområdet kartlagt og beskrevet av landskapsarkitekt 
Elin T. Sørensen. Utdrag fra økologirapporten er gjengitt her for områder innenfor planavgrensningen.  
 
For dette tema er målet om at Hurdal skal være et bærekraftig samfunn uavhengig av kommunegrenser spesielt 
aktuelt. Det innebærer at planlegging knyttet til vann og biologisk mangfold må behandles ut fra et større 
perspektiv hvor også influensområdet til planavgrensningen inkluderes der det er nødvendig og/eller 
hensiktsmessig. 
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Naturmangfold i Hurdal sentrum 

 
Hurdal sentrum fremstår som grønt med flere verdifulle naturområder. Hurdalselva representerer et sentralt og 
svært viktig element i sentrums grønnstruktur både med hensyn til naturmangfold og friluftsliv. Variasjon i bratte 
skråninger og elvesletter er karakteristisk for elvelandskapet. Skråningene er stort sett skånet for inngrep og 
bevokst med kratt. I sentrum er disse skråningene en viktig del av grønnstrukturen. 
 
Det anbefales at informasjon i tabeller fra rapporten Biologisk mangfold i Hurdal kommune, (se appendiks til 
Økologirapport) brukes aktivt i planlegging av nytt naturmangfold og blågrønn struktur for Hurdal sentrum. 
 
Hurdalselva 
 
Hurdalselva, med kanter og tilløpsbekker, er sentrums blågrønne hovedstruktur. Elv og kantvegetasjon har 
funksjon som faunakorridor. Det er også registrert elvemusling i elva. Elven er ca. 10 km lang og inngår i 
Høverdalelvvassdraget – et nedbørfelt på 141 km². Elva har utspring i Høversjøen og er en større tilløpselv til 
Hurdalssjøen.  
 
Hurdalselvdeltaet ligger i umiddelbar nærhet til sentrum, like utenfor områdeplanens avgrensing. Det planlegges 
for økt innbyggertall som vil gi økt ferdsel på- og langs elva. Del av planlagt tursti vil passere deltaområde. Øvre 
del av deltaområdet må derfor behandles som Områdeplanens influensområde. Særlig sårbare er blant annet fugl 
på trekk og hekkende fugl. 
 
Kantvegetasjon langs elva er intakt langs store deler av strekket gjennom sentrum, med unntak av nedre del ved 
Hurdal turistsenter hvor kantvegetasjonen er smal. Fra befaring (19.06.15) registrertes at det var felt trær 
oppstrøms brua, på vestsiden ved Knaibakken. Bak Vestsidevegen 3, ved byggevarehandelen, er det utfylt 
masser i elva. Kantvegetasjon spiller en svært viktig rolle for fauna langs og i elva. I tillegg bidrar en godt etablert, 
flersjiktet kantvegetasjon til naturlig erosjonssikring langs vassdrag. 
 
Ravine ved dagens rundkjøring – en ny rødlistet lokalitet   
 
Mellom Glassverksvegen 8 og 10 ble det registrert en mindre ravine som strekker seg ned til Hurdalsevla. 
Ravinen er ca. 700 m lang, og ca. 200 m på det bredeste. Det renner en liten bekk i bunn av ravinen, som trolig 
kommer ned fra Korpedalen i nordøst med Opperudtjern som kilde. Ravinen har en karakteristisk smal rygg. 
Naturtypen i ravinen er gråor–heggeskog samt to store gamle furuer på ravineryggen. Noe dødt tre, både 
liggende og stående, ble registrert. Raviner kategoriseres generelt som sårbare (VU) i henhold til Norsk rødliste. 
Leveområder for rødlistearter har stort potensial på denne typen lokaliteter. 
 
På befaring ble ask registret som er kategorisert som nært truet (NT) på norsk rødliste. Ask vokser spredt i 
ravinen. Bekken nederst i ravinen har utløp i Hurdalselva. Her ble det registrert forekomster av svartlistede arter 
som kjempespringfrø, kategorisert som svært høy risiko (SE) på norsk svarteliste. Ved Glassverksvegen ble det 
funnet forekomster av kanadagullris (SE, norsk svarteliste). Ravinen er påvirket av at det kastes hageavfall og 
annet avfall fra nærliggende husstander. 
 
Beiteskog og beitemark 
 
Det er beitemark på deler av flatene ned mot deltaet og langs elva. Beitene var i varierende stand. 
 
 
 
Bjørkeskog på elvesletta ved idrettsstadion 
 
På det tidligere elvedeltaet sør for Hurdal skole og sportsarena er det anlagt og skjøttet frem en liten bjørkeskog. 
Det går flere stier gjennom området. Lengst syd mot planområdets avslutning var det plantet inn spirea som 
undervegetasjon. Spirea er en art som ikke er hjemmehørende i vill natur og det er muligheter for spredning langs 
vassdraget.  

 
Fauna 

 
Elg og rådyr er vanlig i kommunen, men også hjort observeres forholdsvis ofte. Hurdalselvdelta, med nærhet til 
planområdet, er oppholdssted for bever, og vinterbiotop for elg og rådyr. Flaggermus er vanlig i kommunen, og 
mange har flaggermus boende på loft, stabbur og i låver. Vannflaggermus og nordflaggermus er de mest vanlige 
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artene i regionen. Bever er et hyppig observert dyr i Hurdal. Stedsnavn som Bjørtjern (Skrukkelia) ved 
Hurdalssjøen viser til tidligere jakt på bever. I 1964 ble det satt ut bever i to puljer og i dag finnes bever i stort sett 
alle større vassdrag i Hurdal. Fra 1997 ble det åpnet for beverjakt. Det ble registrert spor etter bever ved 
Hurdalselva nord i planområdet. Av rovdyr er mår mest vanlig. Oter er ikke observert siden 1950-tallet og antas at 
ikke lever i sentrumsområdene.  
 
Det er registrert to rødlistede amfibier i kommunen, både småsalamander, karakterisert som nært truet – NT på 
norsk rødliste: (Lissotriton vulgaris) 2012 og 2014 og spissnutefrosk (Rana arvalis) (NT) (2005).  
 
Myggen i Hurdal inngår som en naturlig del av Hurdalselvdelta og naturreservatets insektsfauna, med naturlige 
populasjonsvariasjoner år for år.  

 

 
Naturverdier 
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5.11 Rekreasjonsverdi/rekreasjonsbruk, uteområder 
 
Områdene rundt Hurdal sentrum preges av en kombinasjon av natur og kulturlandskap. De varierte omgivelsene 
byr på et bredt tilbud av rekreasjonsaktiviteter. Mulighetene for å bruke og nyte de nærliggende uteområdene er 
en viktig ressurs som gir økt livskvalitet som områdeplanen søker å ivareta og bygge opp under. 
 
Skogene rundt Hurdal sentrum gir gode vekstvilkår for både bær og sopp. Blåbær, tyttebær og villbringebær er 
det vanligvis mye av i Hurdal. Enkelte år er det moltebær på myrene og ved mindre skogsvann. Matsopper som 
kantarell, traktkantarell, steinsopp og piggsopp trives i de varierte skogstypene i Hurdal. I tillegg disponerer det 
lokale jaktlaget et jaktterreng på ca 90.000 daa for småvilt, rovvilt, rådyr og bever. 
 
I kommunen finnes over 40 sjøer og vann hvor det er bade-, fiske- og padlemuligheter. Vannkvaliteten skal være 
god alle steder. I Hurdalssjøen sør for planområdet finnes det abbor, gjedde og ørret. Lokale aktører har i mange 
år kalket sure vassdrag og satt ut ørret, i den hensikt å gjøre vannene mer attraktive for fritidsfiske og det 
arbeides aktivt for tilrettelegging, blant annet med istandsetting av fiskeplasser, rydding av stier, skilting og 
tilrettelegging for enkle overnattingsmuligheter for turgåere. 
 
Ved Hurdalssjøen er det flere badeplasser og en småbåthavn med båtutslipp. Båt med motor kan kun brukes på 
Hurdalssjøen, og det er utleie av kano, robåt og seilbåter.  
 
Turstier / skiløyper 
 
Det finnes et godt utbygget tur- og løypenett med god tilgjengelighet fra Hurdal sentrum. Flere turstier fører opp til 
utsiktspunkter like ved sentrum som Brustadkollen og Hanskollen, samt at Akershus’ høyeste punkt, 
Fjellsjøkampen, ligger ca. 15 km nordvest for sentrumsområdet. Lokale skogsbilveger benyttes om sommeren for 
sykling og ridning, og prepareres for vinterbruk med skiløyper. Hurdal skisenter, et alpinanlegg med blant annet 
barnebakke, snowboardområde og oppkjørte langrennsløyper, ligger rett nord for sentrumsområdet. 
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Stikart 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Områdeplan for Hurdal sentrum – planbeskrivelse 

 
33 

5.12 Landbruk 
 

Innenfor planområdet er det noen mindre landbruksområder, fordelt som landbruk, jordbruk og skogbruk. Disse er 
delvis dyrket mark, og beitemark på deler av flatene ned mot deltaet og langs elva. Beitene er i varierende stand. 
I Økologirapporten bemerkes at spesielt slåtteenger representerer en ønsket biotop, som bør ivaretas, og 
eventuelt foreslås som en del av sentrum. 

 
5.13 Trafikkforhold 
 
Regionale forbindelser 
Hurdal kommune ligger i utkanten av Akershus, men kommunen vender seg mot resten av fylket. 
Med bil er Hurdal relativt godt knyttet opp til det regionale veinettverket, med bare 16 minutter kjøretid til 
E6 og totalt en time til Oslo. Gardermoen, som er et av landets største knutepunkt med over 23 millioner reisende 
i året (2013), ligger bare 30 minutter unna Hurdal sentrum. 
 
Vei- og gatenett, utforming 
I og rundt Hurdal sentrum består transportnettet for det meste av veier utformet med utgangspunkt i bilens behov. 
På hovedveiene legger brede kjørefelt og slake svinger opp til høy kjørehastighet. Kryssene er utformet som 
plasskrevende rundkjøringer med høy transportkapasitet. Deler av hovedveinettet er tilrettelagt for gående og 
syklende med separat gang- og sykkelvei langs bilveien. Identifiserte strekninger med gatepreg (rett geometri og 
romlig avgrensning i form av f.eks. bygninger) begrenser seg til enkelte boliggater. 
 
Rolle 
De fire hovedveiene gjennom Hurdal sentrum møtes alle i en stor rundkjøring ved dagens torg. Glassverkvegen 
mot vest, Østsidevegen mot øst, Minneåsveien mot nord og Vestsidevegen mot sør. Alle fire er regulert til 
fylkesveg, men har svært begrenset med gjennomkjørselstrafikk og fungerer i praksis som lokalveier. 
Fremmedtrafikk begrenser seg i hovedsak til større målpunkt som Hurdal skisenter. 
 
Fartsgrenser 
Fartsgrensene på eksisterende veinett varierer fra 30-80 km/t med 30 km/t på de fleste småveiene og 50-60 km/t 
på de fleste hovedveiene. 50-60 km/t er relativt høye fartsgrenser i et sentrumsområde. Det bidrar til å prioritere 
gjennomfartsturer, gir økte lokale miljøulemper som støy og økt trafikksikkerhetsrisiko. 

 
Trafikkmengde 
Dagens trafikkmengder ligger på et lavt nivå og er i seg selv ikke problematiske. Årsdøgntrafikken på 
hovedveiene inn mot Hurdal sentrum er størst på Glassverkvegen, Østsidevegen og Vestsidevegen 
(1400–1800 ÅDT), og betydelig mindre på Minneåsvegen (200 ÅDT). De aller fleste bilreisene har start og/eller 
målpunkt i Hurdal kommune. 

 
Trafikantgrupper 
Gang 
Nettverket for gående har en grenstruktur med utgangspunkt i Hurdal torg. Langs hovedveiene er det tilrettelagt 
for gående i form av ensidig gang- /sykkelvei. Grenstrukturen gir manglende gangforbindelser på tvers og 
medfører at man må gå omveier via torget. Hovedveiene kan oppleves som barrierer som er vanskelige å krysse 
utenom tilrettelagte krysningspunkt. Mange av de viktigste målpunktene i Hurdal er konsentrert innenfor en 
gangavstand på 400 m fra Hurdal torg. Det tilsvarer 5 minutters gange i normalt gangtempo på i underkant av 5 
km/t. Avstanden mellom torget og øvrige målpunkt i syd er langstrakt, og kan oppleves ensformig for gående. 
 
Spark og sykkel 
Spark og sykkel er viktige transportmidler i Hurdal på ulike tider av året; spark om vinteren og sykkel om 
sommeren. For sykkel er det tilrettelagt på hovedveinettet inn mot sentrum i form av gang- og sykkelvei på en 
side av veien. Denne deles, som navnet antyder, med gående. Om vinteren strøs kun halve bredden, mens den 
andre halvdelen benyttes om sparktrasé. Hele Hurdal sentrum ligger innenfor en rekkevidde på 1000 m fra Hurdal 
torg. Det tilsvarer 5 minutters sykling med en hastighet på 12 km/ t. Nettverket for sykkel (og spark) er 
grovmasket bestående av noen få sentrumsrettede traséer og få forbindelser på tvers. Det slake landskapet nede 
i dalen danner et godt utgangspunkt for sykling langs de radiære forbindelsene. Hurdal verk (nord for kartutsnittet) 
kan nås på 10 minutters sykling fra torget i Hurdal sentrum. Tilrettelagt sykkelparkering i sentrum mangler. 
 
Bil 
Fylkesvegene rundt Hurdal sentrum er primært tilpasset bilbruk. Vegene har toveis trafikk med ett kjørefelt i hver 
retning, kapasitetssterke rundkjøringer og generelt få hindringer for bil. Tilgangen på parkering i sentrum er god. 
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Tungtransport 
Type transport 
I forbindelse med uttak av tømmer for salg fra skogsområder i Hurdal og dels i Østre Toten trafikkeres 
Hurdal sentrum av tømmerbiler. Målpunkt for transporten ligger hos aktuelle kunder i øst, både i 
Norge og Sverige. Også annen type tungtransport bør tas hensyn til i arbeidet. Det er i utgangspunktet ingen 
tungtransport som skal gjennom Hurdal og trafikken vurderes som lokal. De mest aktuelle næringene som 
genererer tungtransport i Hurdal sentrum er et sagbruk (Flaen Sag og Høvleri) og byggevarehandel. 
 
Kjøretrasé og volum 
All tømmertransport går på fv. 180 øst for Hurdal. På torget fordeler den seg på fv. 553 (60 %) og på fv. 
180 (40 %). Gjennomsnittlig antall transporter av tømmer gjennom fire siste år er ca. 10 pr. dag. I tillegg kjører 
bilene tomme gjennom sentrum i motsatt retning. Transporten skjer i perioden 04:00 – 18:00, og antas å være 
jevnt fordelt innenfor denne perioden. I dag transporteres tømmeret med biler som tar 30 m3/lass. Det er aktuelt i 
fremtiden å kjøre biler som tar 40 m3/lass. Det innebærer lengre biler, maksimalt 25m. 

 
Kollektivtilbud 
Tog 
Hurdal er ikke direkte tilkoblet jernbanenettet. Nærmeste togstasjon er Eidsvoll Verk, med ett tog i timen inn til 
Oslo med reisetid 30 minutter.  
 
Buss 

Busstilbudet i Hurdal er utvidet med rute 445 fra Hurdal til Eidsvoll verk. Før kl. 10.00 går det seks avganger ut av 
Hurdal til Eidsvoll Verk togstasjon. Den siste av de seks ettermiddagsbussene fra Eidsvoll Verk og tilbake til 
Hurdal går kl. 20.30. Det forsterkede kollektivtilbudet er også blitt supplert med et utvidet tilbud av servicebuss og 
bestillingstransport. I tillegg er det opprettet pendlerparkering ved rådhuset og ved bussholdeplassen på 
Kjerkekretsen. 
 
Bussen har en viktigere rolle for lengre reiser, i hovedsak mot Eidsvoll. Tettstedet trafikkeres også med fem 
skolebusslinjer. Skolebussene er åpne for alle, men går bare på skoledager og kan endres på kort varsel (kilde: 
ruter.no).  
 
Dagens holdeplasser dekker sentrumsområdet godt. Holdeplassene har imidlertid varierende standard. 
Ingen av holdeplassene er utformet i henhold til krav om universell utforming og flere mangler lehus. 
Holdeplassen Hurdal torg er delt mellom Autoen og rv. 180, noe som gjør tilbudet mindre lesbart. 

 
Ulykkessituasjon og trafikksikkerhet for myke trafikanter 
Tungtransport 
Volumet er begrenset og potensialet for konflikter er lite. Selv om en trailer sperrer et felt i en periode oppstår ikke 
problemer med avvikling. Det viktigste er hensynet til trafikksikkerhet. All trafikk gjennom sentrum må bevege seg 
med sakte fart. 
 
Dagens største utfordring er stigning opp mot kryss fra syd. Her må det ikke være bratt inn mot krysset slik at 
bilene stopper opp. Dagens dosering av vegbanen fører til at trailere sklir når de stopper opp inn mot kryss. 
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Avstander i sentrum 

 

5.14 Barns og unges interesser 
 
Lekeplasser 
I tilknytning til både skolens og barnehagens uteområder er det etablert lekearealer for barn. I skogen ved 
barnehagen er det en lavvo som hyppig brukes som turmål for de minste barna. I planområdets nordvestre hjørne 
ligger det en skaterampe som fremstår trist og nedslitt, men som likevel brukes som lekeplass. Det er ellers ikke 
felles tilgjengelige lekeplasser i sentrumsområde. 
 
Idrettsanlegg og rekreasjon 
Store arealer i planområdet benyttes i dag til idrettsaktiviteter der barn og unge utgjør en betydelig brukergruppe. 
Disse er tilknyttet skolen, samt de kommunale idrettsarealer like ved med utendørs idrettsbaner og innendørs 
idrettshall.  
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I tillegg har sentrumsområdet god tilgang til store nærliggende naturområder som gir mulighet for fysisk utfoldelse 
og naturopplevelser med skiløyper om vinteren og fine turmuligheter om sommeren. Hurdalssjøen og 
Hurdalselven gir flotte rekreasjonsmuligheter i form av badeplasser, fisking med mer.  
 
Barn og ungdom i Hurdal etterlyser et mer variert tilbud av tilrettelagte aktiviteter som klatrepark, kunstgressbane, 
badeland, svømmehall, bilcrossbane, gokartbane og skatepark. 
 
Kulturtilbud 
Kommunens barne- og ungdomsskole huser også kulturhuset i Hurdal med kino, folkebibliotek, lydstudio, allrom 
og flerbrukshall. Dagens kulturtilbud oppleves som noe begrenset og ungdommer som deltok i skole-
idédugnaden etterlyste et bredere aktivitetsspekter, bl.a lokaler til teater og dansestudio og et eget ungdomshus i 
sentrum. I tillegg savnes urbane funksjoner som kaféer hvor unge kan høre på musikk, lese bøker og møtes i 
omgivelser tilpasset deres interesser. 
 
Trygt nærmiljø, aksjonsradius 
Planområdet vurderes i hovedsak som et trygt nærmiljø for barn og unge med relativt lite trafikk og andre 
risikofaktorer. Gang- og sykkelnettet er lagt på den ene siden av hovedveiene gjennom sentrum og det er relativt 
få oppmerkede kryss for fotgjengere, noe som kan føre til potensielt farlige situasjoner ifm. kryssing av 
hovedveinettet. Selv om det er en begrenset mengde trafikk ligger fartsgrense gjennom sentrumsområde på 50-
60 km/t. Dette bidrar til å gi økt trafikksikkerhetsrisiko. 
 
Det antas at barns aksjonsradius begrenses noe av gang- og sykkelnettet som ligger til hovedveiene og som 
dermed gir lite tilgang til områder utenom hovedveiene.  
 
I tillegg etterlyser ungdommer bedre bussforbindelser i helgen og etter skoletid, gjerne også en shuttlebuss fra 
sentrum til skisenteret. 
 
Botilbud for unge 
I Hurdal er det en begrenset variasjon av boligtypologier. I følge de unge i Hurdal savnes et egnet tilbud med 
leiligheter eller utleieboliger i sentrum. 

 
5.15 Sosial infrastruktur (eksisterende service og næring i området) 

 
Offentlige servicetilbud 
Kommunens administrative senter ligger innenfor planområdet der rådhus, kommuneadministrasjon og 
kommunale helse- og velferdstilbud er lokalisert. 
 
Sør i planområdet ligger Helsetunet med sykehjem, omsorgsboliger for eldre og voksne funksjonshemmede, base 
for hjemmesykepleien og andre relaterte helse- og omsorgstilbud og -tjenester. 
 
Handel og andre servicetilbud  
Like ved Torget ligger det en kafé og butikk (Auto’n). Rett nord for elven er det et næringsområde med 
supermarked (Spar), byggevarebutikk og andre service- og næringstilbud (frisør, rørleggerbedrift mm). 
 
Rett sør for broen over Hurdalselva ligger Molstad landhandleri. Her er det møte- og festlokaler, landhandleri og 
bevertning. Videre sørover langs Vestsidevegen ligger det næringsvirksomhet, blant annet et supermarked 
(Coop) med post-i-butikk, en hudpleiesalong, treningsklubb og solstudio.  
 
Mot vest utenfor planområdet ligger bensinstasjonen (YX), og mot syd en annen bensinstasjon. 
 
Skoler og barnehager  
Hurdal skole, kommunens barne- og ungdomsskole, samt en barnehage (Læringsverkstedet naturbarnehage) 
ligger innenfor planavgrensningen. Skolen er planlagt med to klasser per trinn, rundt 330 elever og 40 ansatte. 
Den huser også Hurdals kultursenter med kino, folkebibliotek, lydstudio, allrom og flerbrukshall. Det er snart 
behov for utvidelse av skole, utredningsarbeid på dette skal påbegynnes i 2018. Det er full barnehagedekning.  
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5.16 Universell tilgjengelighet 
 
Planforslaget har som premiss å tilrettelegge utviklingen av Hurdal sentrum etter prinsippene om universell 
utforming. Planområdet har markante terrengnivåer med opptil åtte meters høydeforskjell der raet langs elveføret 
ligger gjennom sentrumsområde, både sør og nord for elven. Nord for Østsidevegen skrår terrenget innenfor 
planavgrensningen oppover mot de bratte åssidene nord for sentrum. Utenom disse delene av planområdet er 
terrenget forholdsvis flat og forutsetningene for å oppnå universell tilgjengelighet er gode.  
 

5.17 Teknisk infrastruktur  
 
Vann og avløp, inkl. overvannshåndtering  
Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma (HuVo) er et regionalt samarbeidsorgan som støtter implementering av 
EUs vanndirektiv. Vanndirektivet har mål om en økosystembasert forvaltning. Det vil si at vannet skal forvaltes 
der det renner, uavhengig av administrative grenser. HuVo er del av Vannregion Glomma. 
 
Det ble avholdt idédugnad for VA-systemer i Hurdal kommune i april 2014. Ut fra idédugnaden ble det å begrense 
lekkasjer inn i systemet satt som første prioritet på tiltakslista. Hovedplan for vann og avløp er nylig utarbeidet for 
planperioden 2015-2025 inkludert vannforvaltningsplan for Hurdal. Planen avdekker at vannlekkasjer i 2014 
utgjør «nærmere 250 000 m³» som er 65 prosent av total produksjon. Samtidig antar hovedplanen en økning på 
ca. 800 innbyggere i Hurdal over kommende 10 år. Med Område- og sentrumsplan er visjonen oppe i rundt 1800 
til 3300 nye innbyggere i Hurdal sentrum på sikt. 
 
Hurdal kommune satser på bærekraft (Kommunestyrevedtak 2014.09.10), og skal legge bærekraftige prinsipper 
til grunn for areal- og samfunnsplanleggingen. For vann- og avløpssektoren kan dette innebære utnyttelse av 
næringsstoffene i avløpet, et lokalt ressurskretsløp for avløp med utnyttelse av energi og fosfor. Med forventede 
menneskeskapte klimaendringer er det sannsynlig at økte vannmengder vil utgjøre et omfattende problem. 
Forebyggende tiltak er altså en nødvendighet.  
 
Det er laget en strategiplan for overvannshåndtering som legges ved områdeplanen.  
 
Hurdal renseanlegg 
Dagens slamhåndtering innebærer at slam transporteres til et biogassanlegg i Eidsvoll. Biogassen går til ulike 
energiformål som drivstoff og gjødsel i landbruk. Det er ønskelig med lokal håndtering for å utnytte ressursene i 
avløpet lokalt, og grunnet høye transportutgifter til Lindum.  
 
Det er nylig utarbeidet et skisseprosjekt for utvidelse av Hurdal renseanlegg (Asplan Viak 2015). Anlegg 
planlegges utvidet med ett økologisk trinn (blant annet for rensing av organisk materiale). Tiltaket kan doble 
kapasitet med tanke på forventet befolkningsvekst. Helårs- og fritidsboliger utgjør ca. 1300 husstander, hvorav 
ca. 35 prosent er tilknyttet kommunalt avløpsledningsnett. Det er ca. 2000 personekvivalenter (pe) tilknyttet 
anlegget, mens belastning ligger på 1600 pe. Økt kapasitet gir 3000 pe. 
 
Renovasjon 
Renovasjonstjenester i Hurdal håndteres av kommunen som har ansvar for innsamling av avfall og kontakt med 
abonnenter. Behandling av avfall gjøres av Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS), et interkommunalt 
selskap for de fire kommunene: Ullensaker, Eidsvoll, Hurdal og Nannestad. ØRAS har ansvar for driften av 
Miljøstasjon Dal skog og returpunktene i kommunene. I Hurdal kommune er det 4 returpunkter hvorav det to 
ligger innenfor planområdet i sør ved dagligvarehandelen (Coop). 
 
I følge renovasjonsforskrifter for Hurdal kommune skal hver boenhet «ha til disposisjon avfallsbeholdere for de 
avfallstypene som inngår i renovasjonsordningen.» I dag innebærer dette at det skal være beholdere for: 
restavfall og matavfall/våt organisk avfall, papiravfall og plastavfall. 
 
I forskriften står det at «kommunen kan gi tillatelse til eller påby avfallsbeholdere felles for flere abonnenter eller 
boenheter. I aktuelle områder kan oppsamlingsløsningen være basert på nedgravde avfallsbrønner eller 
stasjonære avfallssug. Avfallsbrønner skal ha innvendig sekk og løsningen skal være tilrettelagt for tømming med 
vanlig renovasjonskjøretøy. Stasjonære avfallssug tømmes med kontainerbil. Løsningene skal godkjennes av 
kommunen i forbindelse med søknad om rammetillatelse.» 

 
Beholderne skal plasseres slik at renovasjonsbil og mannskap kommer frem uhindret. I dag hentes papir og plast 
hver 4. uke, mens restavfall/matavfall hentes hver 2. uke. 
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Energiforsyning 
Strømdistribusjonsnettet i Hurdal sentrum eies og drives av Hafslund Nett, mens kraftledningen Minne – Hurdal -
Kongsengen som ligger like nord for planområdet eies av Eidsiva Nett.  
 
Innenfor planområdet like sør for Brustad-tunet er det et lokalt nærvarmeanlegg med flisfyring som i dag betjener 
skolen og Spar-butikken i Hurdal sentrum. Anlegget har ledig kapasitet og er bygget slik at det har mulighet for en 
dobling av eksisterende kapasitet på 480 kW. Det vil trolig være en god løsning å bygge ut nærvarmeanlegg 
basert på flisfyring for det sentrale sentrumsområdet, samtidig som det kan suppleres med andre fornybare kilder 
som grunnvarme eller distribuert solvarmeanlegg for områdene som ligger lenger fra sentrum/i utkanten av 
sentrum.  
 
I tillegg er det et lokalt minikraftverk i Hurdal, Flaens Mølle ved Høverelva et stykke nord for sentrumsområdet. 
Fredning av Hurdalsvassdraget vanskeliggjør utbygging av større/flere kraftverk. 
 
Haraldvangen og Hurdalssjøen hotell har anlegg med varmepumper som tar varme fra Hurdalssjøen til 
vannbåren varme i byggene. Disse anleggene er gunstige med tanke på̊ stabil varme i sjøen og bygningsmasse 
med korte avstander når fjernvarme ikke allerede er utbygd i området.  
 

5.18 Støyforhold  
I følge støysonekart for Hurdal kommune utarbeidet av Statens vegvesen ligger deler av planområdet langs 
fylkesveiene i gul støysone. Ihht. Miljøverndepartementets veileder T-1442/2016 defineres gul støysone som en 
sone der utendørs støynivå er mellom 55dBLden og 65dBLden. Veilederen sier at støynivå ikke bør være høyere 
enn 55dBLden på uteplass og utenfor rom med støyfølsom bruk som for eksempel soverom og stue. I forbindelse 
med detaljregulering for Hurdal skole ble det utarbeidet et støykart der det ble beregnet støynivåer over 65dB 
(beregnet støy Lden 4 meter over terreng) i en begrenset strekning i Vestsidevegen mellom elven og rundkjøringen 
ved torget.  
 
I forbindelse med utforming av nye boområder i Hurdal sentrum gjelder støykrav i Kommuneplanens kapittel 12. 
§12.5 gjelder for sentrumsområder som er aktuelle avviksområder. Ellers må krav til støynivå langs Østsidevegen 
og Vestsidevegen hensyntas ved at det stilles krav til støyutredning ifm. detaljregulering. 
Gitt de aktuelle trafikkmengdene og den forutsatte bilbruken i planene vil det være en kurant teknisk sak å 
oppfylle gjeldende krav til støy på alle utendørs og innendørs oppholdsarealer. Dagens krav til varmeisolasjon i 
TEK medfører i praksis at veggdelen av fasader vil ha mer enn tilstrekkelig lydisolasjon uten spesielle tiltak. 
Dersom naturlig ventilasjon vurderes må det tas hensyn til mulig støyproblematikk mot vei. Det kan bli nødvendig 
med moderate lydvinduer mot trafikkert vei. 
 
Hovedsakelig vil støykrav bli ivaretatt ved fornuftige planløsninger slik at en ikke har utearealer direkte inn mot 
trafikkert vei. Vi vil anbefale at en tar sikte på at soverom i størst mulig grad legges mot fasader godt utenfor gul 
støysone. Det samme gjelder for utendørs oppholdsarealer. Dette skal redegjøres for ved detaljeregulering og 
byggesøknad. 
 

5.19 Forurensning 
Det ble i sin tid registrert forurensning på skoletomta før bygging, med rester av plantevernmidler fra 
juletreproduksjon. Denne forurensningen er sanert i forbindelse med reguleringen og byggingen av skolen. Det 
finnes ikke andre kjente forurensninger innenfor området annet enn stråling fra høyspentlinjer, med tilhørende 
sikringssoner. 
 
5.20 Flomfare 
Det som foreligger av flomdata for Hurdalselva ble utarbeidet i forbindelse med reguleringsplan for Kværnstuen i 
2007. NVE utarbeidet flom- og vannlinjeberegninger for den delen av Hurdalselva som ligger nord for brua ved 
Maxbo/Molstad-tunet. Det antas at resultatene også er beskrivende for flomfaren i den sørlige delen av elven der 
den renner gjennom planområdet. 
 
NVE bemerket i forbindelse med offentlig ettersyn av reguleringsplanen for Hurdal skole følgende: 
Det henvises i planen til nivå for 100-års flom i Hurdalselva, hentet fra "Flom- og vannlinjeberegning i 
Hurdalselva" - NVE 2007. Kravene til sikkerhet i forhold til flom for ny bebyggelse er nå gitt i Byggteknisk forskrift 
(TEK 10) § 7-2, og er for denne type bebyggelse sikkerhet i forhold til en 200-års flom. Vi må også gjøre 
oppmerksom på at dataene i profil 0 (grensebetingelser) er beheftet med noe usikkerhet, og bør ikke anvendes 
direkte. Vi foreslår derfor at kotehøyde 181 benyttes i planbestemmelsene som laveste nivå for gulv, da dette er 
nivå for 200-års flom i profil 0,9. Områder som er utsatt for en 200-års flom skal avmerkes som hensynssone - 
flomfare på plankartet jf. pbl § 12- 6, og tilknyttes bestemmelser som enten forbyr utbygging eller bestemmer at 
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utbygging bare er tillatt på bestemte vilkår som avbøter flomfaren. Under er det satt opp et eksempel på utforming 
av planbestemmelse til hensynssone - flomfare. Kommunen må selv vurdere de juridiske sidene ved utformingen.  

  
Store arealer i planområde langs med Hurdalselva ligger lavere enn kotehøyde 181 og vil kreve oppfølging i 
områderegulering ihht. NVEs uttalelse. 
 
Risikomatrise – Det henvises til ROS-analyse for planområdet 
 

5.21 Analyser/utredninger 
Følgende analyser utredninger er gjennomført i forbindelse med Planarbeidet: 
- Økologirapport og Analysekart – landskap og naturmangfold som supplerer rapporten 
- Mobilitetsrapport 
- Fremtidig skolekapasitet 
- Overvannsstrategi med løsninger for LOD 
- Overvannsplan for sentrumsområdet 
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6.0 PLANFORSLAGET – beskrivelse, kvaliteter og virkning 
 

6.1 Plankart   
 

 
 
 

Plankart 
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6.2 Plangrep   
 
Ny områdeplan for Hurdal sentrum er utarbeidet med følgende overordnede plangrep og -hierarki: 
Områdeplanen har som målsetting å etablere Hurdal sentrum som en Bærekraftig Urban Landsby. Planen skal 
sikre virkemidlene for å få gjennomført dette. Planforslaget er et resultat av en prosess preget av medvirkning. 
Lokal befolkning, grunneiernes behov og interesser, innspill fra fagetater, samt medvirkende fag- og 
ressurspersoner har vært premissgivende. Planen tar dessuten utgangspunkt i Hurdals historiske sentrum, med 
torget, rådhuset og Brustad-tunet. Eksisterende bebyggelse er en viktig ressurs for kulturidentitet, og skal i all 
hovedsak bevares. 
 
Intensjonen i planen er å fortette Hurdal sentrum slik at stedet får en tydelig identitet som en bærekraftig urban 
landsby. Dette innebærer følgende mål: 
 

 Bærekraftig. Sentrumsutviklingen skal ha en tydelig miljøprofil som i lokal, nasjonal og internasjonal 
sammenheng kan gi grunnlag for nye ideer innen bærekraftige miljøvennlige løsninger. Alle tiltak 
planlegges og utføres slik at det legges til rette for en avansert miljøstandard, med lav energi- og 
ressursforbruk og lav miljøbelastning. Det vil være et spesielt fokus på blant annet: 1) å utnytte lokale 
ressurser maksimalt, utvikle kretsløpsteknologi og lokalt næringsliv basert på stedlige ressurser, 2) 
samordnet arealbruk og transport med hovedfokus på gående, syklende og sparkende, 3) lavt 
energibehov og bruk av lokale fornybare energikilder,4) økt biologisk mangfold, 5) klimanøytralitet og 
klimatilpasning, 6) miljøsertifiserte materialer, naturlig ventilasjon, mm. Målsettinger og kvalitetskrav er 
samlet i et Miljøprogram som følger planforslaget. Tre er en viktig lokal ressurs og samtidig et 
miljøvennlig materiale som lagrer karbon. Sentrumsplanen skal fremme bruken av tre på en nyskapende 
måte. 

 

 Urban. Det skal være høyest tetthet i sentrum, og tydelig hvor sentrum begynner og slutter. Sentrum 
bygges opp rundt et hovedtorg, i nærheten av det historiske hovedtorget i Hurdal. Torget danner en akse 
sydover fra Rådhuset, krysser hovedgaten, og avgrenses mot vest av tomt for bærekraftsakademiet, samt 
høy bebyggelse med blandede funksjoner. Det skal være offentlig tilgjengelige funksjoner på bakkeplan, 
med næring, kultur og service, og boliger over. Østsidevegen blir hovedgaten i landsbyen som en øst/vest-
akse. Den høyeste bebyggelsen og sentrumsfunksjoner skal ligge her og rundt torget for å styrke de 
urbane kvalitetene, og torget som det viktigste byrommet i sentrum. 

 

 Landsby. Sentrum skal skape gode sosiale møteplasser, og gjenskape det historiske torget som Hurdals 
viktigste byrom og felles møteplass. Viktige kulturmiljøer, gårdstun og noen enkeltbygg skal bevares og 
integreres for å beholde stedskarakteren og som identitetsskapende historiebærere. Sentrum skal være 
tilgjengelig for alle, (universelt utformet) og fremme kontakt mellom beboere og næringsdrivende på en 
positiv måte. Planprosesser skal gjøres med en høy grad av medvirkning slik at tiltak forankres lokalt. 
Målestokk, funksjonssammensetning og utforming av sentrum skal bidra til å skape en følelse av en intim 
landsby med en tydelig identitet som tilhører Hurdal. 
 

 

6.3   Miljøprogram 
 
Målsetningen for områdeplanen er å videreutvikle Hurdal sentrum til å bli en bærekraftig urban landsby. Det er 
underveis i prosessen laget et Miljøprogram - Hurdals 10 på topp - som skal følge prosjektet gjennom de 
forskjellige fasene. Miljøprogrammet er et dynamisk dokument som kan endres ved politisk vedtak. Imidlertid skal 
intensjonene og målene i programmet gjelde som førende retningslinjer for detaljregulering og byggesøknader. 
Målene er samlet i en sjekkliste som oppsummerer hvordan plan og bygg skal svare på målet om å skape en 
bærekraftig urban landsby. Målsettingen er at miljøtiltak i hovedsak skal integreres på en naturlig måte i 
utformingen av byplanen, samt plassering og utforming av bebyggelse.  
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Hurdals Miljøoppfølgingsprogram  
SJEKKLISTE - HURDAL SENTRUM MILJØPROGRAM  
 

HURDAL 
PRIORITERER 

Overordnede mål for 
HURDAL 

Overordnede mål i 
sentrumsplanen 

Mål for delområder: 
tun, bygg og utomhus 

1. 
Mangfold og 
tetthet i 
sentrum 

- Øke befolkningsantall 

- Ta vare på eksisterende 

næringsvirksomhet og gi plass til 

ny virksomhet.  
 

- En bærekraftig urban landsby 

- Høy tetthet rundt torget og langs 

hovedgaten.  

- Blandede funksjoner: bolig, 

arbeidsplasser, rekreasjon, og gode 

møteplasser i sentrum. Variert 

boligtilbud  
- Minimum andel næring/ bolig. 

- Næring i 1 etasje mot gate/torg.  
- Eksisterende næringstorg beholdes. 

- Tunet som byggesten i stedsutviklingen.  

- Høy tetthet og mulighet for flere funksjoner 

rundt et tun.  

- Hvert tun har felles uterom med nærlekeplass 

og uteoppholdssoner.  

- Varierte boligtyper i hvert tun; kollektiv, 

leiligheter, rekkehus og blokker. 

- Variasjon i høyder rundt tun; fra 2 til 4/5 

etasjer Opptil 7 etasjer rundt torget. Høy 

bebyggelse mot nord, lav mot sør og utsikt.  

- Farge og materialbruk: Fargerikt med bruk av 

naturpigmenter.  

2. 
Sosial 
bærekraft 

- Planprosessen som en bevisst 

strategi for å involvere lokale folk i 

en utviklingsprosess.  

- Levende sentrum 
- Etablere kommunale flyktninge- 
og omsorgsboliger. 
 

- Aktiv medvirkning i planprosess 

- Tilrettelegge for lokale 

servicefunksjoner og felleslokaler 

- Skape gode møteplasser, torg, gater 

og tun. Etablere et hovedtorg ved 

Rådhuset,  
- Helsetun med service. Flytte 
legesenteret inn til sentrum.  

- Tun har felleshus ved hovedatkomst henvendt 

ut mot tunet 

- Beboere medvirker i utforming av utearealer 

- Skape gode møteplasser og sjiktinndeling av 

utearealer  
- Torg: snu inngangen til rådhuset mot syd og 
torget. 
 

3. 
Kultur og 
fellesskap 

- Ta vare på det unike i Hurdal - 

historisk identitet. 

- Gjenbruk av eksisterende bygg 

der mulig  

- Gårdstun/tunet som typologi 

- VM i spark med målområde på 

Torget. Sentrum tilrettelagt for 

sparkstøtting. 
 

- Sentrum bygges opp rundt det 
historiske torget 
- Eksisterende gårdstun bevares: 
Brustadtunet, Molstadtunet, Rognstad.  

- Kultursenteret styrkes, vendes inn mot 

sentrum. Brustad tunet innlemmes i 

skoletunet.  
- Tun som utgangspunkt for 
organisering av bygg 

- Moderne, bærekraftige tun som 

organisasjonsprinsipp,  
- Gjenbruk/bevaring av eksisterende bygg.  
- Bygge videre på trekultur – både historisk og 
nytt. 
 

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 

- Krav til støyvurdering og tiltak 

- Universell utforming – tilgjengelighet 

for alle.  

- Sørge for at sentrum og turvei-

nettverket har gode traseer for alle.  

Myke trafikanter prioriteres. 
- Rekreasjon og trivsel, bevegelse og 
inkludering  
- Lysplan 

- Sunne miljøvennlige hus og bygg. Rent bygg 
- Krav til inneklima og materialbruk.  

- Universell utforming prinsipp for inkludering 

og utforming 
- Kobling av gang- og sykkelnett 

- Krav til støyrapport og kvalitetsfulle avbøtende 

tiltak 

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 overvanns-
disponering = LOD 
- Økt bruk av økosystemtjenester 

 

- Sikre tilgjengelighet til elva, både 
siktlinjer og gangforbindelser gjennom 
friområder. 
- Sikre verdifull eksisterende vegetasjon 
og grøntarealer 
- Minimumskrav til BGF 
  - Sentrumsformål, blandet formål: 0,7  
  - Prosjekter i tunområdene, primært 
boligområdene:0,8  
  - Offentlige gater og torg: 0,3 
- Nyttevekster i offentlige rom  
- Overordnet plan for LOD  
- Sikre friområder og utvikle et 

- BGF – krav til beregning på byggesaksnivå. 
Kvalitetsfulle grønne overflater og tak. Vertikale 
hager, vegger, gater, beplantning.  
- Nyttevekster som beplantning og vekster som 
tiltrekker seg fugle-/dyre-/ og insektliv 
- Massebalanse, minske terrengbearbeiding 

- LOD som prinsipp i tun og uterom, integrert 

regnvannsoppsamling  

- Det grønne landskapsrommet langs elven og 

nedenfor skolen skal tas vare på til 

park/rekreasjon/idrett. Kvalitetsfull blågrønn 

struktur langs hele Hurdalselva ivaretas 
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sammenhengende tilgjengelig 
naturområde rundt sentrum. 

- Utnytte eksisterende 

landskapsstrukturer 

- Alle boliger skal ha tilgang til grønne 
bakgårder/hager.  

- Parsellhageområde i sentrum 
 

6. 
Tusen 
meter- byen 

- Tusenmeters byen –ferdsel til fots 

og med sykkel og spark prioritert. 

Alt kan nås til fots. 
- Behov for bilbruk redusert, 
innovative transport løsninger og 
økt kollektiv satsing 
- Bare 50% av beboere i Hurdal 
sentrum skal ha egen bil. 

- Mulighet for deltagelse i 

bildeleordning i Hurdal sentrum. 
- Bærekraftig bosettingsmønster 

- Sterk fortetting i sentrum 

- Korte avstander som minsker 

transportbehov 

- Bussholdeplass ved torget.  
- Fotgjengere - og syklende prioriteres, 
sykkelparkering ved alle butikker og 
boliger.  
- Bilen skal ferdes på de gåendes 
premisser i sentrum– gater med maks 
30 km/t sone. 
- Østsidevegen som hovedgate  
- Omlegging av Minneåsvegen for å 
frigjøre arealer til sentrumsformål. 
- Energistasjon i sentrum, som tilbyr 
forskjellige drivstoff typer, el., biodiesel, 
hydrogen. Plass til bildeleordning. 
Sykkelparkering - verksted, dusj 
- Nettverk av gang- sykkelveier og stier 
i sentrum koblet med omlandet rundt. 

- Kompakte tun strukturer med 
hovedforbindelser inn til torget i sentrum.   
- Hvert tun har egen parkering samlet i felles 
garasje. Kan omdisponeres til fellesfunksjoner 
ved færre biler. 

- Redusert parkeringsnorm til 0,5 pr. boenhet 
- Mulighet for deltagelse i bildeleordning i 
Hurdal sentrum. 
- Sykkelparkering lett tilgjengelig under tak ved 
innganger til boliger, arbeidsplasser og 
forretninger 
 

7. 
Klima 
smarte tiltak 

- Klimapluss innen år 2025 
- Redusere klimagassutslipp 
- Bærekraftig produksjon og 
forbruk 

- Utnytte eksisterende lokale 

ressurser  
- Klimasmarte bygg, transport, 
mat,  
- Selvforsynt med lokal fornybar 
energi.  

- Bioklimatisk planlegging, tilpasning til 
klima  

- Klimagassregnskap for materialer, 

energi og transport  
- Bruk av tre som karbonlagring 
- Grønne overflater der mulig for å 
binde og lagre karbon, unngå harde 
overflater og asfaltdekker.  

- Karbonnøytral bygging og reduksjon av 
klimagassutslipp gjennom materialbruk og bruk 
av fornybar energi 
- Tre som byggemateriale 
- Passive tiltak som er bygningsintegrert, og 
klimatilpasset.  
- Kompakt bebyggelse med felles vegger, - 
mindre materialbruk og lavere energitap. 
- Arealeffektiv bebyggelse –Behovsvurdering 
av nødvendig areal. Fellesarealer som pluss.  

8. 

Kretsløps- 
teknologi 

- Kretsløpsteknologi skal utnytte 
lokale ressurser, slutte kretsløp 
og skape ny næring. 
- Energimål: 100% selvforsynt 
med fornybar energi  
- Redusere energibehov  
- Mål for avfall: reduksjon av 
avfall, lokal gjenbruk og økt 
resirkulering. 
- Mål for avløp: utnytte avløp som 
gjødselsressurs 
- Innovativ renseteknologi med 
gjenbruk lokalt. 

- Energi: Sikre maksimal bruk av sol og 

dagslys. Sikre mulighet for aktiv og 

passiv utnyttelse av solenergi i nybygg 
- Hurdal sentrum som 
plussenergiområde 

- Sentrum: Tilknytning til- og utvikling av 
nærvarmesentralen med bioflis  
- Fornybare energikilder – vurdere 
løsninger i ytre sentrum med 
varmepumper, solfangere ol. 

- Avfall: Gjenbruksstasjon og 

komposteringsanlegg. Levering av 

organisk avfall som komposteres til 

jord, og selges som jordforbedring. 
- Avløp: Tilkobling kommunalt system. 
- Effektive infrastrukturløsninger. 

- Energi: Plussenergistrategi for tun som helhet 

evt. også eksisterende bygg og nybygg.  
- Enøktiltak for eksisterende bygg 

- Unngå kjølebehov, utnytt naturlig ventilasjon. 

- Passiv og aktiv utnyttelse av solenergi 

gjennom vindusløsninger, - mye dagslys, til 

solfangere og solceller.  
- Klimatilpasning av tun slik at de får et lokalt 
særpreg.  
- Hvert tun 100% selvforsynt med fornybar 
energi. Vurdere nærvarmesentral. 

- Avfall: Hvert tun med lokal 

gjenbruksstasjon/gjenvinning. Fellesrom for 

byttering/loppemarked. Komposteringsplass  

9. 
Robusthet og 
fleksibilitet 

- Fleksibilitet i plangrep 
- Sammenheng mellom 
byggesten og boligens plan, 
mellom boligen i tunet og 
tunstrukturen, og til byen som 
består av tun.  

- Målsetning forankret i 

lokalmiljøet  
- Nasjonal og internasjonal støtte.  

- Bruk av parametrisk design; verktøy 

som gir mulighet for å vise fleksibilitet, 

samt muligheter for tetthet, kvalitet og 

variasjon.  

- Sentrumsformål og kombinert formål 

gir muligheter for tilpasning av innhold 

over tid 
 

- Tilpasningsdyktige bygg og generelle 
planløsninger som gir mulighet for forskjellige 

funksjoner og endring over tid. 

- Mulighet for et generelt standardisert 

byggesystem, som gir rom for individuell 

tilpasning og variasjon, samt selvbygging 

innvendig. 

- Bygningsintegrerte løsninger som minsker 



 

 
Områdeplan for Hurdal sentrum – planbeskrivelse 

 
44 

behov for teknisk infrastruktur  

 

10. Rom for 
utvikling 

- Fremme innovasjon innen 
bærekraft.  
- Utnytte og videreutvikle lokale 
fornybare ressurser 
- Promotere økologisk landbruk – 
matforedling og kortreist lokal 
mat. 
- Miljøsertifisering av kommunen 
og lokale bedrifter.  
- Utvikle og videreutvikle lokalt 
forankret grønt næringsliv. 

-Mulighet for bærekraftsakademi som 
fyrtårn for bærekraftig utvikling. Brustad 
tunet etableres som 
kulturnæringssenter for bærekraftige 
virksomheter, samt samarbeid med 
skolen.  
- Plass til nisjeprodukter og næringer i 
sentrum.  
- Krav til bruk av tre. Utvikling av 
byggesystemer, ny detaljering for 
trebygg. 
 

- Innovativ bruk av tre og god detaljering.  
- Mulighet for utvikling av byggesystem 
tilpasset tun struktur 
 
 

 
SJEKKLISTE 
 

HURDAL PRIORITERER SJEKKLISTE: krysses ut ved regulering og byggesak: 

1. 
Mangfold og tetthet i sentrum 

o Bygg er organisert rundt tun 

o Mulighet for variasjon i funksjon og program vurdert 

o Høy tetthet, 25-50 boenheter i tun 

o Høy første etasje 4 - 5m langs hovedgater og variasjon i høyder 

o Fargerike bygg og anlegg  

o Utearealer tilrettelagt for varierte opplevelser; skiftende etter årstider.  

2. 
Sosial bærekraft 

o Tun er tilpasset for å gi gode sosiale forhold (30 til 40 boliger anbefalt) 

o Eksisterende /fremtidige beboere og evt. naboer har medvirket i planlegging av utearealer 
o Uterom er sjiktet med privat/halvprivate arealer mot offentlige/fellesrom. Halvoffentlig tun, med 

halvprivate hager og atkomst fra tunet. Private hagearealer utenfor tunet. 

3. 
Kultur og fellesskap 

o Eksisterende kvaliteter og gjenbruk er vurdert og sikret 

o Utearealer planlagt også for sparkstøtting 

4. 
Helse og sunnhet  

o Miljøvennlig og kortreist materialbruk - i hovedsak tre 

o Passive bygningsintegrerte tiltak som naturlig ventilasjon benyttet. 

o Gang- og sykkelnett prioritert og koblet mot naboområder 

o Belysningsplan for uteområder laget  

o Støyrapport laget og avbøtende tiltak sikret 

5. 

Blågrønne kvaliteter 
(vann og natur) 

o Viktige landskapstrekk som elven, raet og verdifulle biotoper er tatt vare på som attraksjon  
o Tilrettelagt for økt bruk av økosystemtjenester 

o Nødvendige inngrep i natur samlet og bebyggelse konsentrert 
o Alle boliger har tilgang til grønne bakgårder/hager.  

o Beplantning er nyttevekster som gir økt biologisk mangfold. 
o Overvann håndteres lokalt – LOD plan. 
o BGF krav overholdt. Beregninger gjennomføres på byggesaksnivå. 

6. 
Tusenmeter- byen 

o Fortettingspotensialet utnyttet 

o Funksjoner plassert for å minske transportbehov 

o Felles parkeringsløsning for tun  

o Nettverk av gang og sykkelveier/stier hensyntatt, bevegelsesakser for gående og syklende gjort 

rasjonelle og attraktive 

o Vurderinger på bilbehov foretatt 

o Sykkelparkering gjort brukervennlig og attraktiv 

o Ladestasjoner for elsykkel og elbil. 

7. 
Klimasmarte tiltak 

o Klimagassregnskap for materialer, energi og transport   

o Arealbehov vurdert, bebyggelse er kompakt 

o Takflater utnyttes til energiproduksjon med solfangere eller solceller, grønne tak, drivhus. 
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8. 

Kretsløps- 
teknologi 

o Aktiv og passiv solenergi utnyttet 

o Tun og bebyggelse klimatilpasset 

o Tun selvforsynt eller plussenergi med fornybar energi 

o Hver bolig tilknyttet gjenvinningsstasjon og arealer med mulighet for gjenbruk 

9.Robusthet og fleksibilitet o Robusthet og fleksibilitet vurdert 

o Muligheter for endring over tid vurdert 

o Individuell tilpasning og variasjon mulig 

10. Rom for utvikling o Innovative elementer er beskrevet 

o Prosjektet utnytter tilgjengelige fornybare og lokale ressurser  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.4 Bebyggelsesstruktur  
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Illustrasjonsplan 

6.4.1 Grad av utnytting  
 
Hurdals landsbypreg skal styrkes ved en kompakt sentrumsutvikling der det skapes en tydelig kontrast mellom 
omkringliggende kulturlandskap og det bebygde sentrum. Områdeplanen legger føringer for utvikling av et 
kompakt sentrum der krav til tetthet er et vesentlig virkemiddel. God arealutnyttelse i nye utbyggingsområder 
kombinert med fortetting av eksisterende bebyggelse er av stor betydning. I de ulike delområdene reguleres det 
ved bestemmelser et minimumskrav til utnyttelse eller antall boenheter for å sikre en effektiv bruk av arealer 
innenfor planavgrensningen. Ved å konsentrere høyest tetthet av bebyggelse til sentrum tilrettelegges det for et 
mer bærekraftig samspill mellom de som bor, jobber og besøker Hurdal sentrum.  
 
 
 
 
 
6.4.2 Sentrumsbebyggelse 
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Sentrumsbebyggelse omfatter dagens kommunesenter med offentlig institusjoner som rådhuset, kulturmiljøer 
som Brustad-tunet og eksisterende service- og handelstilbud. Hovedveiene som knytter Hurdal med omverdenen 
møtes her. Det er i dette området det legges opp til høyest tetthet.  
 
Stedets identitet vil være en kombinasjon av det eksisterende (Brustad-tunet, rådhuset) og det nye (torget og 
handlegaten, og den nye trebebyggelsen). Sentrum skal være kommunesenterets hjerte med sosiale 
møteplasser. Østsidevegen og Vestsidevegen møtes ved det nye torget. Rundkjøringen gjøres om til et T-kryss, 
veier gjøres om til gater, fart reduseres med en utforming som er på de gående og syklendes premisser. Nytt 
næringsareal skal konsentreres her med en differensiering av formål mellom områdene. Det skal være en tett 
tunstruktur med en blanding av næring og bolig. Utearealer vil være offentlig tilgjengelige. 
 
Det er viktig at det oppnås en høy tetthet med boliger i sentrum slik at det genereres et grunnlag for både 
næringsutvikling og et levende sosialt miljø.  
 
Sentrumsformål tillater forretninger, tjenesteyting, kontor, hotell, overnatting og bevertning, samt boligformål. 
Sentrumsformål knyttes mot torg og hovedgater der publikumsrettede funksjoner som skaper gateliv og sosiale 
møteplasser skal konsentreres. Det skal stilles høye krav til urbane kvaliteter ved utforming av felles uterom, 
plass- og gatemøblering.  
 
Bebyggelsen langs øst-vestaksen skal ligge på byggegrensen i gaten, og styrke den lineære 
sentrumsbebyggelsen. Tettheten i områder med sentrumsformål skal ligge på BYA 30-50%. Rundt torget skal det 
være BYA på 90%. 
 
6.4.3     Tunstruktur 
 
Landsbyen er bygget opp med en tunstruktur, en ny bebyggelsesstruktur som er en direkte videreføring av de 
stedstypiske gårdstun i Hurdal. Tunene skal styrke og bygge opp under eksisterende stedsidentitet med 
Brustadtunet som et eksempel i Hurdal. Den tradisjonelle tunstrukturen videreutvikles og gir en grunnleggende 
struktur for organisering av ny bebyggelse, og integrering av ny og eksisterende bebyggelse. Det er en fleksibel 
struktur som kan ha varierende tetthet og høyder, og romme blandede funksjoner og typologier, men som likevel 
fremstår som et tydelig og lesbart organiseringsprinsipp for bebyggelse i det nye sentrum.  
 
Tunet har en grunnstruktur på 25 til 50 enheter som danner sosiale fellesskap og bomiljøer innenfor landsbyen, og 
kan gjennomføres som egne byggetrinn. Bebyggelsen danner en ramme som definerer og omkranser et felles 
uterom. Uterommet kan ha forskjellige kvaliteter avhengig av de funksjonene som huses rundt. Det største 
tunrommet er torget som er et offentlig tilgjengelig bilfritt rom. I tunene ellers vil tunrommet fungere som et bilfritt 
felles gårdsrom med atkomst, teknisk infrastruktur, lekeplass, forhager ol. 
 
Hvert tun har en felles atkomst rettet mot sentrum, med gode gang- og sykkelforbindelser til sentrum og omland 
rundt. I hvert tun kan det plasseres et felleshus som gir mulighet for at boligene kan være arealeffektive fordi det er 
romslige fellesrom i et felleshus. Her kan det være plass til felles kjøkken og opphold, hobbyrom, verksteder, 
lekerom, rom for gjenbruk og gjenbruks-rom. Atkomst til hver bolig er fra tunområdet i midten, slik at fellestunet blir 
en sosial møteplass. Det legges opp til at førstevalget er å gå eller sykle. Det skal være lekeareal for barn og plass 
til små forhager ved inngangene. Tunene skal ha en god LOD-håndtering og en utforming med mest mulig 
beplantning, samt være universelt fremkommelige. Hvert tun skal ha egen felles parkeringsløsning ved inngangen 
til tunet, fortrinnsvis med parkering i felles garasje. Dersom beboerne velger å leve uten bil ved å for eksempel bli 
medlem i et bilkollektiv kan garasjearealet frigjøres til andre felles funksjoner. 
Sentrum sør for Hurdalselven, men innenfor 1000m byen, har en noe åpnere tunstruktur – med bebyggelse som 
forholder seg til det mer varierte landskap langs elven sør for broen, overgang mellom det tette sentrumsområde 
og jordbruks landskapet rundt. Dersom en sterkere utvikling skal skje her må det gjøres endring av dagens 
høyspent traséer som tar mye areal. I sentrum sør tilrettelegges det for fra 100 til 190 nye boliger, samt en 
fortetting ved dagligvarehandelen (Coop), med innfartsparkering. 
 
I sentrum nord reguleres det for fra 500 til 970 nye boliger. Eksisterende boligbebyggelse kan fortettes ved at ny 
frittstående bebyggelse danner åpne tun i samspill med eksisterende bolighus. I nye områder legges det opp til 
høyere tetthet med tun med mer sammenhengende bebyggelse. Disse er attraktive boligområder med kort vei til 
torget og sentrumsfunksjoner, samtidig som de har gode utsikts- og solforhold, henvendt mot sør i skrånende 
terreng. 
 
På sørsiden av Østsidevegen, like ved skolen, er det regulert boliger på deler av arealet som i dag er regulert til 
fremtidig utvidelse av skoleareal. Dette området egner seg bra til boligbebyggelse og er en del av den viktige 
fortettingen av sentrum som en forlengelse av hovedgaten i øst/vest retning. Tunet henvender seg bort fra veien 
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og skjermer sørvendt felles oppholdsareal. For å integrere skolen/kulturhuset i sentrumsområdet foreslås også en 
utvidelse på vestsiden av skoletomta inn mot Brustad-tunet og landsbyens sentrum.  

 

6.5 Utforming/Arkitektur og design 
 
6.5.1 Typologier, høyder og volum 
 
Bebyggelsen i Hurdal sentrum formes ved hjelp av bestemmelser i planen. Det stilles krav til klimanøytralitet i 
arkitektur og design, ved materialbruk, samt til grønne tak- og veggflater.  
 
I planen styres utformingen av følgende forhold: 

- Byggelinjer og byggegrenser, med plassering av ny bebyggelse i relasjon til gater, torg og fortau. 
- Volum, høyde og grad av utnytting. 
- Krav til materialbruk. 
- Utformingskrav til skilt og reklame. 
- Krav til utarbeidelse av utomhusplan, LOD-løsninger og BGF. 

 
Grad av utnytting samt maksimalt antall etasjer er angitt for hvert område innenfor områdeplanen. Hurdal sentrum 
skal romme et mangfold av bygningstypologier. Det er behov for å supplere dagens tilbud som hovedsakelig 
består av eneboliger og relativt spredt bebyggelse. Det er derfor lagt opp til tettest bebyggelse i sentrum med 
blokker fra 3 til 7 etasjers høyde. Her tillates en blanding av studioleiligheter over 2 etasjer og vanlige leiligheter 
på et plan. I tillegg skal det være enkelte områder med rekkehus, og mulighet for hybler/utleieenheter.   
 
Bebyggelse som ligger ut mot hovedgater og torg skal ha offentlig tilgjengelig første etasje, med publikumsrettede 
attraksjoner. Det betyr i størst mulig grad bruk av åpne og transparente vegger som eksponerer virksomheten 
innenfor. Inngangspartier skal være innbydende og godt utformet. 
 
Plassert mellom det nye hovedtorget og hovedgaten er det plass til et nytt signalbygg for Hurdal, et mulig 
Bærekraftsakademi. Bygget vil utmerke seg som en vertikal form og ha en spesiell utforming. Den sentrale 
plasseringen gjør signalbygget til et viktig element for identitetsskaping i Hurdal. 
 
Videre skal sentrum preges av en bebyggelse basert på tunstruktur, med varierende tetthet og boligstørrelser. 
Tunene utformes slik at de skaper definerte bomiljø. Høyder er tilpasset ønsket tetthet, mangfold og landskap.  
 
6.5.2 Materialitet 
 
Det skal stilles krav til bruk av klimanøytrale materialer, som i størst mulig grad er lokalt produsert. Det er et mål 
for Hurdal å være en moderne trelandsby, hvor bruk av tre skal prege utformingen og utseende på bygningene. 
Tre er både et karbonlager når det står i et ferdig bygg og et klimavennlig materiale. Trematerialer kan i all 
hovedsak løse de fleste behov moderne energieffektiv bygging har, fra bærende konstruksjoner, til kledninger, 
isolasjon, innredning, komponenter som dører og vinduer mm. Hurdal sentrum skal være et utstillingsvindu for 
innovativt trebruk og klimanøytral bygging. I tillegg til tre kan det benyttes andre sunne, miljøvennlige og 
klimanøytrale materialer. 
 
6.5.3 Utnyttelse av takflater 
 
Takflatene på ny bebyggelse representerer en betydelig ressurs i form av arealer for grønne flater, 
energisystemer – solfangere og solceller, samt takterrasser med en flott utsikt og soleksponering. Det oppfordres 
til en aktiv utnyttelse av takflatene bl.a. som et ledd i LOD og BGF. Fellesarealer skal som hovedprinsipp 
plasseres på bakkeplan med direkte utgang til gater, torg og tun. Arealer på takflater kan med unntak av noen få 
først og fremst være private og halvprivate arealer. 
 
6.5.4 Boligmiljø og bokvalitet   
 
Tunkonseptet og tunutformingen er nettopp valgt av hensyn til å etablere et godt bomiljø. Tunene består av fra 25 
til 50 boliger som gir en god størrelse på en sosial gruppe. Tunene kan bygges som et sammenhengende trinn 
som ved avslutning er ferdig bomiljø. Boligene omkranser et felles uterom, og det er mulig med felles hus til hvert 
tun. Viser til pkt. 6.4.3 
 
6.5.5 Kulturminner    
 
Arkeologiske undersøkelser innenfor planområdet ble gjennomført av arkeologer ved Akershus fylkeskommune 
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sommeren 2015. Det ble funnet et område med automatisk fredete kulturminner innenfor reguleringsplanen. 
Dette er et område med bosetningsspor fra jernalder. Akershus fylkeskommune har frigitt området.  
 
Som et generelt prinsipp i planen skal eksisterende kulturmiljøer tas vare på som viktige deler av lokal 
stedsidentitet. Verneklassene fra Kulturminneplanen videreføres og bestemmer grad av bevaring/kravsnivå. Det 
tillates endringer og tilpasninger, samt flytting dersom det vurderes som hensiktsmessig, men hovedpreget på 
bebyggelsens oppbygging, sammenstilling og utforming skal opprettholdes. Bygninger kan om mulig tilbakeføres 
til en mer opprinnelig utforming. 
 
Rådhuset har en særstilling som et godt eksempel på moderne teglarkitektur, og får som følge av det status som 
et bevaringsverdig bygg. Det tillates mindre tilpasninger til byplan og evt. oppgradering (som UU).  
 
Verneklasse B. Bygninger i denne klassen skal som hovedprinsipp tas vare på. Tilbakeføring til opprinnelig 
utforming anbefales. Der det inngår flere bygninger skal en helhetlig tunløsning etterstrebes. Forsiktig 
utbedring/oppgradering tillates. Bygninger tillates flyttet og gjenoppført innenfor sentrumsområdet der de kan 
inngå som del av et lokalt kulturmiljø. 
 
Verneklasse C. Bygninger i denne klassen omfatter kulturmiljøer som er lokal historisk viktige, og som 
identitetsskapende byggverk. Det tillates endringer av byggverk som ikke forstyrrer sammenheng mellom 
bygninger – samlet kulturmiljø, og bygningenes eksisterende volum og preg. Tilbakeføring ønskes.  
 
Det skal innhentes uttalelse fra fylkeskommunen i forbindelse med detaljregulering og byggesak.  
 

6.8  Torg/offentlige rom/møtesteder/landskap 
 
6.6.1 Torget 

 
Det viktigste plangrepet for å skape en ny identitet for Hurdal sentrum er at hovedtorget, med bebyggelsen rundt 
det nye torget, Hurdals viktigste felles plassrom, reguleres som eget formål. Torget er plassert rett ved der det 
historiske torget i Hurdal var før rundkjøringen erstattet torget.  
 

Torgets avgrensning gjøres med Hurdals flotte rådhus som avslutter plassrommet mot nord. Inngangen til 
rådhuset planlegges flyttet fra vestfasaden til sørfasaden, dermed får rådhuset sin adkomst fra torget og er med 
på å forsterke viktigheten av det nye plassrommet. Torget krysser Østsidevegen som er Hurdals nye 
sentrumsgate, og fortsetter mot syd. På hjørnet mellom det nye T-krysset og torget plasseres Hurdals nye 
signalbygg – et mulig Bærekraftsakademi. Bygget skal utformes som et frittstående element med innovative 
trekonstruksjoner Det skal være en attraksjon i sentrum som bidrar til aktivitet og Hurdals nye identitet.  
 
Torget avgrenses mot øst, vest og sør av bebyggelse med publikumsrettet næring i første etasje og boliger i 
etasjene over. Torget skal være universelt utformet. Biltrafikk krysser torget langs Østsidevegen og 
bussholdeplassen plasseres sentralt rett ved. Torget skal ellers være et bilfritt byrom, der det stilles krav til en 
bymessig utforming av høy kvalitet som oppfordrer til opphold. 
 
Torget vil være det naturlige målpunktet for spark-VM om vinteren, samt et samlingssted ifm. kulturarrangement 
og fellesfeiringer som 17.mai og en naturlig arena for markeder, utstillinger og andre lokale evenementer.  
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Torget 

 
 
6.6.2 Skole/kulturhustunet 
 
Et viktig plangrep er å knytte skolen/kulturhuset sterkere til sentrum ved å dreie skolens henvendelse mot vest og 
tilrettelegge for fremtidig utvidelse som binder skolen og Brustad-tunet sammen rundt et felles byrom. Dette gir 
muligheter for sambruk av arealer til undervisning og kultur og bruk av arealer på både dag- og kveldstid. 
Tunrommet skal kunne huse leke- og uteoppholdsareal for skolen.  
 
6.6.3      Næringstorget 
 
Sør for Brustadtunet ligger næringstorget. Her reguleres eksisterende forretningsvirksomhet til kombinert formål 
forretning, tjenesteyting, bolig og parkering. Her tillates noe mer plasskrevende næringsvirksomhet i tråd med 
eksisterende aktivitet. Parkeringsformål skal dekke parkeringsbehov knyttet til formål på feltene.  
 
Næringstorget skal utformes slik at det i sterkere grad blir et urbant byrom, med en sammenhengende utforming 
på tvers av Vestsidevegen. Plassen utnyttes bedre, med beplantning og sammenhengende belegg som også er 
permeabel for regn/fukt. Nedenfor byggevarehandelen ved elven skal det etableres et fordrøyningsområde for 
overvann fra sentrum.  
 
6.6.4 Universell Utforming  
 
Områdeplanen legger opp til en tydelig sentrumsstruktur med god orienterbarhet og oversiktlig offentlige gate- og 
plassrom. Et sammenhengende nett for myke trafikanter og tydelige soner for bebyggelse og grøntområder bidrar 
til å tilrettelegge for at Hurdal sentrum utvikles som ett universelt tilgjengelig tettsted. Alle nye 
samferdselsområder for myke trafikanter skal tilfredsstille kravene til universell utforming og tilgjengelighet for 
alle. Detaljløsninger som sikrer universell utforming og tilgjengelighet for alle skal dokumenteres på detaljnivå.  
 
 
 
 
6.6.5 Uteoppholdsareal     
 
I tillegg til de offentlige møteplassene, torg og gater skal det tilrettelegges for gode uteoppholdsarealer i 
forbindelse med boliger. Tunstrukturen danner i seg selv et felles halvoffentlig møterom hvor det skal være 
lekearealer for småbarn. Boliger i tunene vil ha små forhager som halvprivate utearealer. I tillegg vil boligene på 
utsiden av tunstrukturen kunne ha private hager. Ved detaljregulering stilles det krav om utomhusplan. I 
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bestemmelser stilles det krav om at uteoppholdsareal skal være minst 20% av bruksarealet for bebyggelse på en 
tomt. Av dette skal minst halvparten ligge på bakkeplan.   
 
Fra Hurdal sentrum er det kort vei til sjøen med sine offentlige badeplasser, skog og mark. Gang/sykkelveier og 
gangstier fra sentrumsområdet knytter seg til turstier langs elven og i grøntarealer/skogen rundt, samt til skiløyper 
om vinteren.  
 

6.7 Mobilitet/ Overordnet infrastruktur  
 
Hurdal sentrum skal i seg selv være en destinasjon, ikke bare et sted man passerer igjennom slik det i stor grad 
er i dag. Det er et hovedmål at flest mulig skal gå eller sykle i sentrum. Hovedforbindelsen for gang-, sykkel- og 
spark langs fylkesveiene binder Hurdal sentrum med omlandet i øst/vest og nord/sør-retning, disse 
hovedforbindelsene går også over torget. De suppleres av et nett av stier og turveier som knytter sammen 
byggeområder innenfor sentrum og som danner forbindelser på tvers mellom viktige funksjoner i sentrum. Dette 
sekundære nettet passerer gjennom tunrom og binder også sammen mindre nabolag, og er særlig viktig for barn 
og unge slik at de har trygge og tilgjengelige ruter gjennom sentrum. Gang/sykkelveier og gangstier fra 
sentrumsområdet knytter seg til turstier langs elven og i grøntarealer/skogen rundt.  

 
Regionale forbindelser er allerede bedret i Hurdal med hyppigere bussavganger til Eidsvoll verk. Planen legger til 
rette for flere innbyggere, mer næring og økt aktivitet i og rundt Hurdal sentrum, noe som på sikt vil kunne danne 

grunnlag for hyppigere avganger til Eidsvoll Verk.  

 

 
Bærekraftig mobilitet 

 

 
6.7.1 Fra vei til gate 
 
Utforming av veger og gater er et viktig utgangspunkt for hvordan en by, et tettsted eller en landsby tar form og 
utvikler seg. Hurdal er prioritert tettsted, slik at minimum 70 % av bolig- og arbeidsplassveksten i kommunen skal 
legges her. Regionale forbindelser skal betjenes av et bussbasert kollektivnett. Transportveksten skal etter lokale, 
regionale og nasjonale retningslinjer tas med gang, sykkel og kollektiv. 
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Med dette som bakteppe legges det i denne planen opp til en transformasjon av Hurdal sentrum fra spredt 
bilbasert tettsted til urban bærekraftig landsby med gater, torg og plassdannelser. Hensikten med å bygge om 
vegene til gater gjennom sentrum er bedre arealutnyttelse, redusert transportbehov, økt prioritering av gang, 
sykkel og kollektiv, samt bedre (landsby)miljø. 
 
Det skal lages et nytt torg i sentrum, rett ved det historiske torget. Torget strekker seg fra dagens rådhus over 
Østsidevegen mot syd, og omkranses av ny tett bebyggelse. Torget skal ha bymessig preg med belegg og 
møblering. 
 
Østsidevegens rolle som fylkesveg opprettholdes, men med en stedstilpasset utforming gjennom sentrum. På 
strekningen gjennom sentrum utformes gata som landsbygate med fortau på en side og gang- og sykkelveg, 
adskilt fra kjørebanen av møbleringsfelt, på den andre siden. Kantsteinsstopp for rutebuss etableres i begge 
retninger ved det nye Torget. Busskur og annen holdeplassmøblering, inkludert innfartsparkering for sykkel, 
legges til møbleringsfeltet på nordsiden og til fortauet på sørsiden. 
 

 
Utsnitt av plan og snitt for Østsidevegen 

Fv. 554 flyttes fra Minneåsveien, til en ny vegforbindelse i Brustadvegen med påkobling fra rundkjøringen ved 
Hurdal skole. Overgangen fra fire til tre påkoblingspunkt i krysset realiserer muligheter for en arealutvikling i nord 
og etablering av et kompakt bykryss der tre likeverdige armer møtes i et tydelig orienteringspunkt. 
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Utsnitt av plan for bykrysset 
 
Glassverksvegens rolle som fylkesveg opprettholdes, men som landsbygate med fortau på en side og gang- og 
sykkelveg, adskilt fra kjørebanen av møbleringsfelt, på den andre siden.  
 
Vestsidevegens rolle som fylkesveg opprettholdes, gata utformes som landsbygate med fortau på en side og 
gang- og sykkelveg, adskilt fra kjørebanen av møbleringsfelt, på den andre siden. Mellom sentrum og Knai 
utformes gata som en ensidig landsbygate med gang- og sykkelveg. Kjørefeltene gis minimumsbredde i henhold 
til gjeldende forskrifter og det etableres krysninger for gang og sykkel i alle kryss. Ved dagligvarehandelen og 
Knai bussholdeplass gis gata en sentrumsmessig utforming med tosidig gangløsning.  
 
Minneåsvegen skal legges ned mellom Hurdal torg og Øvre Hagavegen. Brustadvegen oppgraderes og forlenges 
mot nord med ny påkobling til Minnesåsvegen utformet som et T-kryss.  Forbindelsen mellom Brustadvegen og 
Minneåsvegen mot øst utformes som hovedtrasé (ny fv. 554), og fremheves visuelt som den naturlige 
linjeføringen gjennom krysset. Minneåsvegen fra krysset og vest mot Øvre Hagavegen utformes som en lokal 
adkomstgate. Den nye Brustadvegen vil få en enkel gatemessig utforming med toveis kjørebane og fortau på 
begge sider.  
 
Gatene i planforslaget er utformet for å legge opp til naturlig lave kjørehastigheter gjennom sentrum (10-30 km/t). 
Det anbefales en fartsgrense på 30 km/t i sentrumsgatene og 50 km/t på tilfartene inn mot sentrum. På 
vestsidevegen syd anbefales en fartsgrense på 40 km/t fra kryss ved Knaimoen. Lave fartsgrenser bidrar til å 
prioritere gang og sykkel, gir reduserte lokale miljøulemper og bidrar til økt trafikksikkerhet. 
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Fra vei til gate 

 
 
6.7.2 Gang- og sykkelveinett 
 
En av planens grunnleggende målsettinger er at bilbruken innenfor sentrum begrenses i størst mulig grad, mens 
fotgjengere og syklende prioriteres. Planforslaget innebærer en ombygging av hovedårene gjennom Hurdal 
sentrum til bymessige gater med tosidig gangløsning med fortau på den ene siden og gang- og sykkelveg på den 
andre. Både fortauene og gang- og sykkelvegene i sentrum er viktige rom for ferdsel, liv og kultur, og skal derfor 
være brede og med god plass til både ferdsel og opphold. Møbleringsfelt mellom gangsone og kjørebane 
fungerer som buffer mot passerende trafikk og som et romdannende element i gatene.  
 
Utenfor det sentrale sentrumsområdet beholdes dagens gang- og sykkelvegsystem. 
 
Krysning av kjørebanen 
I alle kryss etableres opphøyde fotgjengerfelt, for å øke tilgjengeligheten og bedre fremkommeligheten for gående 
i sentrum. Dette vil også være med på å redusere opplevelsen av hovedveiene som barrierer.  
 
Lokale forbindelser 
Fylkesgatenettet suppleres med lokale forbindelser i form av adkomstveger, gangakser og stisystemer for økt 
mobilitet lokalt og varierte gangopplevelser. 
 
Kundegrunnlag og synlighet i sentrum 
Kollektivtrafikken i Hurdal har størst synlighet, og størst kundegrunnlag, i sentrumsområdet. Særlig vil 
holdeplassen ved torget få sentral og synlig plassering, noe som vil kunne gi bymiljøgevinst gjennom aktivisering 
av plassen. Dette kan skape synergieffekter i forhold til flere kommersielle tilbud på torget – samt flere tilreisende. 
Et potensielt økt kundegrunnlag for buss i Hurdal vil kunne gi flere avganger, og vil dermed være med på å 
forbedre kollektivtilbudet betraktelig.  
 
Holdeplassutforming 
Holdeplassene etableres som høystandard holdeplasser med romslig venteområde, leskur, benk og annen 
nødvendig holdeplassmøblering. Alle holdeplassene skal utformes i henhold til krav om universell utforming. 
Utformingen av holdeplassen ved torget skal ses i sammenheng med utformingen av torget og være av spesielt 
høy kvalitet.  
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6.7.2 Parkeringsstrategi 

 
Innenfor områdeplanen vil det være en variasjon av mulige parkeringsløsninger. Som hovedsak skal parkering 
løses innenfor hvert felt. I områder med sentrumsformål kan det vurderes underjordiske parkeringsgarasjer under 
ny tett bebyggelse, eller egne parkeringshus der det er satt av plass. 
 
Det vil i hovedsak være 3 typer løsninger: 

A. For beboere og næringsdrivende i sentrum skal det være parkering i parkeringshus lokalisert i hovedsak 
under boligblokkbebyggelse. Målsettingen er at de som bruker bil likestilles med de som reiser kollektivt. 
Det skal ikke være mer attraktivt å bruke bil fordi også de må gå et stykke til bilen sin. Syklende skal ha 
parkering ved inngangen til boligen.  

B. For tunområdene skal parkering som hovedprinsipp samles som felles overflate-/garasjeparkering. Dette 
gir muligheter for at areal til parkering kan brukes til andre felles formål dersom beboere velge å ikke ha 
bil, for eksempel verksteder, fellesrom, ute lekeareal, hager. 

C. Egen parkering ved boligen. Dette vil gjelde primært for eksisterende boliger innenfor planområdet. 
 
I sentrum skal det for kort tids besøkende være gateparkering. For lengre tids besøkende, eller beboere er det 
plassert felles parkeringsanlegg i hovedsak på 4 steder.   
1. På BAA19 (Spar-tomta) skal overflateparkering dekke parkeringsbehov for butikk kunder, mens parkering i et 
parkeringsanlegg i skråningen skal dekke parkering for beboere og besøkende til sentrum. 
2. Ved skolen skal det være et felles parkeringsanlegg, eventuelt under bakken i ny bebyggelse, som erstatter 
dagens skoleparkering. Skolebussen kan velge om den slipper barna av på bussholdeplassen ved Torget, og 
snur i rundkjøringen, eller hvis den må bli stående i lengre tid etableres det en snuplass for bussen nedenfor 
idrettshallen. 
3. BAA18, BAA20 og BKB24. For BAA18 byggevarehandelen skal det være overflateparkering for besøkende slik 
som i dag. For boligbebyggelsen på B1 skal det etableres en felles parkeringsgarasje under en blokkbebyggelse, 
med innkjøring nedenfra BAA20/BKB24 området.  
4. Planen foreslår arealer avsatt til en ny type energistasjon der Gamlekommunen nå ligger. Som en del av denne 
kan det etableres et parkeringshus hvor det er plass til sykkelparkering, bildeleordning mm. 
 
6.7.3 Inn-/utfartsparkering sykkel og bil 

 
I tilknytning til den nye kantsteinholdeplassen på Hurdal torg legges det inn innfartsparkering for sykkel, mens det 
ved holdeplassene Skogstad og Knai legges inn innfartsparkering for både sykkel og bil.  
 

6.8 Blågrønn infrastruktur  
 
Blå/grønn infrastruktur er nettverket av naturlige og semi-naturlige områder med deres komponenter og 
funksjoner i landlige og urbane omgivelser. Å tilrettelegge eller bygge blågrønn infrastruktur må bygge på 
forståelse av den blågrønne strukturen som et natursystem. Det innebærer at etablering av blågrønn infrastruktur 
bygger på et helhetlig økosystemtjenesteregister – både i form, struktur, funksjon, yteevne, naturens tålegrenser 
og i estetiske kvaliteter. 
 
Områdeplanen skal ta vare på eksisterende blågrønne elementer i planområdet, sikre friområder, og utvikle en 
sammenhengende, allment tilgjengelig blågrønn struktur langs Hurdalselva, og til naturområdene rundt sentrum.  
Som følge av bygdas sterke bærekraftprofil skal tettstedsutviklingen bygge på et reelt samspill mellom arkitektur, 
tekniske inngrep og aktuelle økosystemtjenester. Det innebærer at det blågrønne – både i form, struktur, 
funksjon, yteevne og estetikk – skal likestilles og integreres med planmessige grep, urban design og arkitektonisk 
utforming.  
 
Ved å konsentrere bebyggelsen i et tett sentrum frigjøres også arealer til blågrønn struktur. Elven med tilhørende 
randsone vil i tillegg til å være et viktig rekreasjonsområde være en buffer mot flom, fordrøyningsområde for lokalt 
overvann, og et bidrag til økt biologisk mangfold.  
 
Tunformen med relativ tett bebyggelse rundt et grønt gårdsrom vil gi plass til forhager med evt. nyttevekster, lokal 
overvannsdisponering, og lekearealer. Bruk av blågrønn faktor (BGF) tilsier at arealer som er bebygd skal ha økt 
kvalitet på uteområdene. I tillegg legges det opp til bruk av grønne tak som også vil bidra med 
økosystemtjenester som fordrøyning, økt biologisk mangfold, karbonlagring mm. 
Målet om at Hurdal skal være et bærekraftig samfunn uavhengig av kommunegrenser innebærer at planlegging 
knyttet til vann og biologisk mangfold behandles ut fra et større perspektiv hvor også influensområdet til 
planavgrensningen inkluderes der det er nødvendig og/eller hensiktsmessig. 
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6.8.1 Blågrønn faktor (BGF)  
 
Blågrønn faktor (BGF) skal sikre forutsigbarhet for utbygger mht. krav til uterom for tema som vannhåndtering, 
vegetasjon og biologisk mangfold (biodiversitet) i byggeprosjekter. Rammekrav sikrer et minimum av såkalt 
‘økologisk effektive overflater’ i henhold til gjeldende lover og retningslinjer, i tillegg til regulering og vern av 
blågrønn struktur. BGF er et ‘punktverktøy’ som sikrer at areal til ytterligere lokal blågrønn struktur integreres i 
utbyggingsprosjekter, og at blågrønn infrastruktur ivaretas i byggesaksbehandlingen. Modellen er fleksibel slik at 
utbygger kan velge ulike metoder og hvilke blågrønne kvaliteter som man vil fremme innenfor BGF-kravet, det er 
summen som teller.  
 
Det stilles krav til minimumsverdi for BGF i områdeplanen, som skal videreføres på detaljreguleringsnivå, mens 
grunnlaget for å bergene BGF skjer på byggesaksnivå. Beregning skjer ut fra ‘økologisk effektive overflater’. Det 
vises til «Blågrønn faktor, veileder byggesak (2014)» eller senere gjeldende versjon, som grunnlag for 
beregningsmetode.   
 
Kravet til minimumsfaktor vil variere ut fra hvilken områdetype tomten ligger i. For områdeplanen gjelder følgende 
minimumsfaktorer:  
1. Prosjekter i sentrum, sentrumsformål, kombinert formål: 0,7  
2. Prosjekter i tunområdene, primært boligområdene: 0,8  
3. Offentlige gater og torg: 0,3 
 
Tiltak som kan være aktuelle som biotop- og habitatforbedrende tiltak kan være mindre elementer som 
insektshotell, humlebol, flaggermus- og fuglekasser som er enkle midler til å bedre leveforhold for dyr og 
innsekter. I forbindelse med eksisterende vegetasjon i skrenter, ravinen og langs Hurdalselva kan det være 
uskjøttede felt der gamle trær og dødt trevirke får ligge igjen i felt med blanda skog. Disse feltene og områder 
med bevaring av gammelskog med nærhet til sentrum kan brukes aktivt i formidling om bygdas historie og 
skogen som økosystem, eksempelvis knyttet til en natur- og kultursti. Dette innarbeides i planen i form av krav til 
skjøtsel av slike områder. 
 
I tunområdene, og der det introduseres ny beplantning kan det brukes nyttevekster slik at det tilrettelegges for 
lokal matproduksjon. Det er avsatt område for parsellhager, samt beplantning i gater og på Torget. 
 
6.8.2 Lokal overvanns disponering (LOD)  
 
Løsninger for åpen overvannsdisponering (LOD) er et av de overordnede bærekraftmålene i områdeplanen. I 
detaljplaner må det avsettes tilstrekkelig areal som muliggjør bruk av LOD-løsninger i planområdet. Generelt er 
eksisterende landskap og vegetasjon i stor grad bevart, men det vil i forbindelse med sentrumsutviklingen gjøres 
inngrep som vil påvirke eksisterende dreneringslinjer og flomveier Der hvor det er planlagt ny bebyggelse skal 
terreng bearbeides for å optimalisere dreneringslinjer og flomveier i landskapet. Nødvendige fordrøyningsvolum 
og håndtering av LOD er en viktig del av BGF.  
 
For gater og torg skal variasjon i flater og integrerte overvannsløsinger i samspill med vegetasjon og møbler 
legges til grunn for utformingen. Funksjonell, teknisk infrastruktur som LOD-løsninger skal utformes med høy grad 
av estetisk kvalitet. Det skal vurderes muligheter for etablering av LOD-løsninger som alt fra forsinkelse, 
fordrøyning og infiltrasjon på terreng til nedgravde fordrøyningsvolum. I tillegg vil tiltak som grønne tak på 
bygninger og beplantning bidra til fordrøyning. Det bør vurderes å etablere løsninger hvor takvann kan gjenbrukes 
til for eksempel vanning før det slippes ut i vassdrag.  
 
Overvannsplan. Det er utarbeidet en plan for håndtering av LOD. Som hovedprinsipp skal alle 
utbyggingsområder utenom sentrum håndtere overvann lokalt gjennom utforming av overflater, og etablering av 
fordrøyningsløsninger. For sentrum vil det være behov for dreneringsløsninger i tilknytning til gatene og Torget. 
For å håndtere noe av dette er det avsatt areal til et fordrøyningsbasseng ved Maxbo.  
 
Renseparkutforming. Ved oppgradering/rehabilitering av eksisterende etterpoleringsdammer, Hurdal 
renseanlegg kan området utformes som en rensepark. Kun to av planlagte fire dammer er bygget, dette gir til 
tider overbelastning på de to dammene. Ved oppgradering/utvidelse med nye dammer anbefales det at utforming 
gjøres naturlik og at anlegget også tilføres estetiske kvaliteter – som en rensepark. En mer organisk 
kantutforming med funksjonell vegetasjon kan være et ledd i å oppnå bedre rensegrad. Selv om dammenes 
funksjon er å rense, er slike åpne dammer også del av overvanns-håndtering og vannfordrøying. Hvis anlegget 
utformes som ‘rensepark’ får det også pedagogisk og opplevelsesmessig verdi. 
 



 

 
Områdeplan for Hurdal sentrum – planbeskrivelse 

 
57 

6.8.3 Flomhåndtering 
 
Flomutsatte areal i planområdet er kartlagt. Det gjelder primært områdene langs Hurdalselva, og spesielt 
områdene rett nord-vest for - og syd-øst for broen. Her gjelder kotehøyde +181 som laveste nivå for gulv.  
I tillegg er det spesielt sidebekken forbi Torget 1-9 hvor det kreves tiltak. Dette er innlemmet i risiko- og 
sårbarhetsanalysen. For åpne bekkeløp i sentrum etableres nødvendig sikring mot 200-års flom.   
 
LOD løsninger er en del av flomsikringen, samt krav til BGF.   
 
6.8.4 Landbruksfaglige vurderinger    
 
I kommuneplanen ble ca. 88 daa fulldyrket jord (målt etter markslagskart) og ca. 139 daa skog og annen åpen 
fastmark omdisponert til annet formål enn LNF innenfor områdeplanens avgrensning. Landbruksområder som var 
regulert til bebyggelse i forrige KPL er nå tilbakeført til Landbruk (Felt Landbruk LL1 - 3805 m2, og LJO4 - 
4942m2) dvs ca 9 daa fulldyrket jord. 
 
Jordbruksområder kan sikre lokal stedsidentitet gjennom biologisk mangfold. Hurdal er en av de viktigste 
kommunene i Akershus for artsrike skogsbeiter i hevd med kraftfulle kulturmarkarter. Artsrike skogsbeiter og 
tilhørende kulturmarkarter kan inngå som elementer i nyetablert grønnstruktur. 
 
Utvikling og etablering av biologisk mangfold kan bygge på og/eller gjenoppta metoder fra tradisjonell 
kulturlandskapspraksis. Slike grep vil kunne bidra til å styrke biologisk mangfold samtidig som stedsidentitet 
tydeliggjøres og opplevelseskvalitet berikes. 

 
Som en del av bærekraftssatsingen er det et mål å øke lokal matproduksjon. Aktuelle tiltak er tilrettelegging for 
både privat og organisert dyrking av nyttevekster i nærmiljøet, som parsellhager eller små åkerlapper i tilknytning 
til boligområder. Samarbeid med lokale bønder og bruk av torg og møteplasser til faste markedsdager er et annet 
tiltak. Matproduksjon må tilstrebe en kretsløpstankegang. I tråd med dette er det avsatt plass ved planlagt 
brannstasjon for innlevering av hageavfall.  
 
Nyttevekster i sentrum bør være sammensatt av arter som er nyttig for både mennesker, fugle- og insektliv. 
Tilrettelegging for lokal matproduksjon i Hurdal sentrum kan følge designprinsipp knyttet til skogshagen. 
Skogshagen er en nyttehage. I spennet fra storskala landbruk til private nyttehager kan det dyrkes mat, ved, fiber, 
dyrefôr, naturlig gjødsel med mer. Skogshagen bygger på funksjoner og kretsløp i skogen som natursystem. I 
retur gir den en mer tilpasningsdyktig og robust grønnstruktur.  
 
6.8.5 Turveier – Rekreasjon og friluftsliv 
 
Langs Hurdalselva er det lagt en hoved turstitrasé, som skal krysse elven med en bro syd-øst i området, og med 
videre trase opp til Torget 1-9. Turstien må søkes og detaljprosjekteres. Ved prosjektering/utforming av 
gang/sykkel og tursti og overganger elv, skal gjeldende vernebestemmelser tas hensyn til ved konstruksjoner 
med nærhet til vannmiljø. I sårbare områder tilstrebes at bredden på stien reduseres til et minimum. UU-krav til 
tursti er stibredde = 1,8 m men bredde kan om nødvendig reduseres til 1,2 m dersom det anlegges møteplasser 
hver 25. meter. Detaljprosjektering bør begrunne konstruksjonens avstand til elva samt avsette buffersone 
tilpasset lokalt dyreliv, biotoper og naturmiljø. Tekniske inngrep gjøres enkle og inngrepssone i byggefase 
reduseres til et nødvendig minimum. Vegetasjon og terreng i hensynssoner skal tilbakeføres og reetableres mest 
mulig naturlikt. 
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6.10  Sosial og teknisk infrastruktur/ Målpunkt (eksisterende service i området) 
 

6.10.1 Handel og annen servicetilbud 

 
Planen tar i all hovedsak vare på eksisterende næring- og servicetilbud innenfor sentrumsområdet.  
Næringstorget BAA18, BAA19, BAA20, gjøres til et mer attraktivt torg, hvor parkeringsområder, overflater mm 
anbefales utbedret og gjort mer attraktive. På sikt tillates fortetting med bolig i etasjene over. 
Ved eksisterende rundkjøring vil det bli endringer med mer bymessig bebyggelse. BS5 (Autoen) og BS4 
(Knudsens virksomhet) må tilbys egnede lokaler i sentrum. Autoen kan med fordel flyttes til det nye hovedtorget. 
Knudsens virksomhet bør få en beliggenhet med lett atkomst og plass til parkering. Det sees på som verdifullt at 
begge disse virksomhetene forblir i sentrum. 
 
Rådhuset som administrativ senter i kommunen beholder sin plass, som forsterkes med et hovedtorg og flytting 
av inngangen til sydfasaden. BKB1 /Torget 1 – 9 får ungdomsklubb, og har ellers en del service virksomheter. 
Bygget som eies av kommunen ønskes brukt til service bedrifter. Det er også planer om muligens å flytte 
legekontoret inn til sentrum fra Helsetunet. 
 
Den nye planen åpner opp for ny næring og service i alle første etasjes arealer ved hovedgaten og Torget. Det er 
plass til opptil 16000m2 ny næring i Hurdal sentrum. 
 
Syd i planen legges det opp til en fortetting i BAA22 (ved Coop), med plass til innfartsparkering, og ny næring mot 
gaten. Her er det totalt plass til 500m2 næringsarealer. 
 
6.10.2 Skoler og barnehager   
 
Barnehage 
Det er i dag en barnehage i Hurdal sentrum innenfor områdeplanen, som har plass til rundt 156 barn. Det er gjort 
framskrivninger for en befolkningsvekst på henholdsvis 2 og 4% for barnehage og skolekapasitet. Det viser et 
fremtidig behov rundt år 2025 på rundt 110 plasser i tillegg. Det er ikke avsatt egen tomt til ny barnehage, men 
det er foreslått at en ny barnehage kan samlokaliseres med skole- og kulturhuset, med tilknytning til Brustad-
tunet.  
 
Skole 
Kommunen har allerede gjort et viktig grep med å samle barne- og ungdomsskolen i Hurdal sentrum. Med flere 
innbyggere vil det bli behov for økt skolekapasitet. Framskrivningen tilsier behov for 150 plasser til med 4% 
befolkningsvekst i 2025. Slik det er nå er inngangen til skolen inn mot Brustad-tunet, men skolen henvender seg i 
stor grad ned mot landskapet/skolegården mot sydøst. Inngangsområdet domineres av en stor innkjørsel 
snuplass og parkering. Fremtidig utbygging skulle foregå mot øst. 
 
Når nå sentrum utvikles blir det viktig å knytte skolen og kulturhuset sterkere inn mot sentrum. Det skal lages et 
eget skole- kulturhus tun mellom dagens skole og Brustad-tunet. Låven på Brustad kan bygges om til å huse 
funksjoner som kan ha sambruk med skole- og barnehage, som for eksempel verksteder, scenerom ol. 
Parkeringsplassen til skolen gjøres om til et lekeområde og spennende skolegård, med fortetting rundt med nye 
skolebygg og evt. barnehage. Parkering flyttes enten under nye bygninger eller til et felles parkeringshus ved 
innkjørselen fra rundkjøringen. Deler av området som var tiltenkt skoleutbygging mot øst frigjøres til boligformål.  
 
Skolebussen vil i fremtiden ha to muligheter, enten å sett av barn på holdeplassen på Torget, slik at de kan gå 
derfra til skolen. Alternativt kan bussen kjøre ned til idrettshallen på syd siden og slippe av barna her, og de kan 
gå opp til skolen. Skal bussen måtte bli stående i lengre tid så kan den stå her. 

 
6.10.3 Brannstasjon  
 
Brannstasjonen ligger i dag bak Gamlekommunen BAA22. Det er en mindre bygning som ligger litt vanskelig til i 
bakgården til det gamle kommunehuset. Kommunen har lenge tenkt at brannsatsjonen må flyttes til en bedre 
egnet tomt. Planen plasserer brannstasjonen på en tomt i Minneåsvegen. Ved omleggingen av Minneåsvegen vil 
det være en rask og direkte rute ned til rundkjøringen ved skolen. Herfra er det lett atkomst til resten av Hurdal. 
Ny tomt gir en sentral plassering med gode atkomstforhold.  
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6.10.4 Teknisk infrastruktur 
 
I forbindelse med områdeplanen er det behov for oppgradering av teknisk infrastruktur. Veisystemet skal endres i 
tråd med områdeplan etappevis. Samtidig må nødvendig energiforsyning, internett/bredbånd, og vann og avløp 
oppgraderes og legges. Arbeid som skal gjøres er beskrevet under. I tråd med bærekraftsmålet skal det tas i bruk 
kretsløpsteknologi, som i størst mulig grad utnytter næringsstoffer, og unngår forurensning. Det skal undersøkes 
og implementeres metoder for gode infrastrukturløsninger som er lette å drifte og vedlikeholde. Dette gjelder 
spesielt framføring av rør og ledningstraseer. 
 
Vei 
Omleggingen av fylkesveiene i sentrum med endring av rundkjøringen til et T-kryss og omleggingen av 
Minneåsvegen er prosjektert og levert sammen med områdeplanen. Selve arbeidet skal gjøres i flere trinn i takt 
med utbyggingen av sentrum. 
 
Vann og avløp. 
Kapasiteten på avløpsanlegget er allerede på grensen av det dagens system kan håndtere. Det er derfor under 
arbeid en plan for utvidelse og endring av behandlingsmetode for avløpsanlegget. Det er undersøkt muligheter for 
å anvende næringsstoffene i avløpet lokalt.  
 
Vannforsyning krever økt kapasitet, og kommunen lager forslag til utbedring av vannsystemet. 
 
LOD  
Overvannshåndtering representerer allerede i dag en utfordring fordi det er mye fremmedvann som kommer inn i 
avløpssystemet, og forstyrrer renseprosessene. Det er derfor viktig at all ny bebyggelse håndterer overvannet 
lokalt i størst mulig grad. Det laget en overordnet plan for LOD. I tillegg vil alle områder/felt ha krav til lokale 
overvannsløsninger, som en integrert del av utomhusplanen. 
 
Energiforsyning 
Målet om å bli et plussenergiområde innebærer at det stilles krav til bebyggelsen for å minske energibehov, og 
dermed også energiforsyning. Nærvarmesentralen som forsyner skolen med varme har kapasitet til å forsyne 
store deler av det nye sentrumsområdet med fornybar lokalt produsert energi. Det er derfor første steg å utnytte 
denne kapasiteten i sentrum. Ut over det så vil det være forskjellige typer løsninger som kan prøves ut, gjerne på 
tun nivå. Det kan dreie seg om solcellepanel, varmepumper, felles flisfyring, individuelle ved- og solbaserte 
systemer ol. Miljøprogrammet gir føringer for målsettingen, og grunnprinsippene, slik at utbygger skal ha åpning 
for å finne nye innovative løsninger.  
 
Områdeplanen preges av mange høyspentledninger med forskjellig styrke som krysser planområdet og tangerer 
den. Det er lagt inn «føre var» soner/sikkerhetssoner som begrenser areal hvor det er tillatt med oppholdsrom.  
For el.forsyning til nye anlegg må det tidlig tas kontakt med Hafslund nett slik at nødvendige tiltak kan 
igangsettes. Det er på nåværende tidspunkt ikke tatt stilling til hvilke tiltak som må iverksettes eller om det er 
kapasitet i eksisterende nett. Dette gjøres når et konkret effektbehov er meldt inn til Hafslund Nett. Effektbehovets 
størrelse vil være avgjørende for om effekten kan hentes fra eksisterende nett eller om det er behov for ny 
nettstasjon eller nye lednings-/kabelanlegg. 
 
Avfallshåndtering, nytt gjenvinningsanlegg 
Det skal lages en plan for god avfallshåndtering for Hurdal sentrum. Målet er å fraskille komposterbart avfall slik 
at det kan komposteres enten helt lokalt i hvert enkelt tun, eller lokalt for Hurdal sentrum. I tillegg til dette vil det 
være behov for en renovasjonsløsning som gjør det lett å utnytte ressursene i avfallet. Ved brannstasjonen er det 
avsatt plass til et gjenvinningsanlegg. Her skal det være mulig å levere sortert avfall, grønt- og hageavfall til 
kompostering, gjenstander som kan gjenbrukes til direkte gjenbruk. Hurdal kommune skal utvikle en 
deleøkonomi, som innebærer muligheten for å gjenbruke og resirkulere ting, eller etablere låneordninger for 
utstyr. 
 
Internett/bredbånd 
Samtidig med etablering av veier skal det legges internett/bredbånd-løsninger. 
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6.10 Planlagt arealbruk og formål     
 

Planens avgrensning omfatter 589,8 daa. I områdeplanen reguleres det for følgende formål: 
 
Bebyggelse og anlegg PBL §12-5.Nr. 1 

- Boligbebyggelse (B1-B15) 
- Sentrumsformål  (BS1-BS6) 
- Offentlig eller privat tjenesteyting (BOP1-BOP3) 
- Idrettsanlegg (BIA1-BIA2) 
- Andre type bebyggelse og anlegg 

o Energianlegg (BE1) 
o Vann- og avløpsanlegg (BVA1) 
o Avløpsanlegg (BAV1) 
o Telekommunikasjonsanlegg (BTK1) 

- Kombinert bebyggelse og anleggsformål 
o Kombinert bebyggelse og anlegggsformål (BKB1- 17) 
o Forretning/Industri (BKB24) 
o Kontor/Lager (BKB25) 

- Angitt bebyggelse og anleggsformål kombinert med andre angitte formål 
o Bolig/forretning/tjenesteyting/parkering (BAA18-BAA23) 

- Fritids- og turistformål 
Campingplass (BC1) 

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

- Veg (o_SV1-SV6) 
- Kjøreveg (SKV7-SKV16) 
- Torg (o_ST1, o_ST2) 
- Gatetun (o_SGT1) 
- Gang- og sykkelveg (o_SGS1) og (o_SGS2) 
- Annen veggrunn – grøntareal (SVG) 

 
Grønnstruktur PBL §12-5.Nr.3. 

- Grønnstruktur (G1 – 3) 
- Naturområde (f_GN1-GN7) 
- Turveg (o_GT1 og o_GT2) 
- Angitt grønnstruktur kombinert med andre angitte hovedformål 

o Naturområde/vann- og avløpsanlegg (GAA1)  
 
Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift §PBL 12.Nr.5. 

- Landbruk (LL1) 
- Jordbruk (LJ01-LJ05) 
- Skogbruk (LSK1) 
- Naturformål (f_G1 – f_G3) 

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

- Naturområde i sjø og vassdrag (VNV) (Hurdalselva) 
 
Hensynssoner PBL § 12–6, 12-7 

a. Sikrings-, støy og faresoner 
- Sikringssone høyspenningsanlegg (H190_1) 
- Faresone høyspenningsanlegg (H370_1- H370_4) 

 
b. Sone med angitte særlige hensyn 
- Hensyn landskap – naturlige skråninger (H550_1 – H550_3) 
- Bevaring naturmiljø – ravine med bekkeløp (H560_1) 
- Bevaring kulturmiljø (H570_1 – H570_7) 
- Bestemmelsesområde for kulturminner avsatt i plankart med områdenavn #6 

 
I det følgende er det redegjort for planlagte formål og tiltak innenfor områdene som på plankartet er nummerert. 
Beskrevet faktisk arealbruk avviker til dels fra dagens regulerte arealbruk.  
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6.10.1 BEBYGGELSE OG ANLEGG 
 

6.10.1.1 Boligbebyggelse: B1 – B15   
B1:  
Område avgrenses i øst av Vestsidevegen og i vest av B2. I dag er det jordbruksareal, pt. gressproduksjon. Det 
er i dag regulert til sentrumsformål. Det reguleres til boligformål med %BYA = 45%, noe som tilsier fra 30 til 86 
nye boliger. Ny boligbebyggelse skal danne et tun som består av en blanding av rekkehus og leiligheter i 2 til 3 
etasjer. Det etableres parkering i et felles parkeringsanlegg under bebyggelsen lengst i sør, med innkjøring over 
BAA20/BKB24 næringstorget fra Vestsidevegen. 
 
B2: Eksisterende boliger 
Dette området består av en rekke frittstående eneboliger med en felles adkomstvei fra Glassverksvegen. Utvikling 
innenfor 25% BYA tillates. Området er unntatt fra reguleringskrav.  
 
B3 Eneboliger 
Området avgrenses i vest av naturområdet langs elven der det ikke tillates byggetiltak. Øverst i skråningen mot 
elven kan det være frittstående eneboliger, BYA maks 25% og maks 2 etasjer.  
 
B4: Eksisterende boligområde sentrum nord-vest 
Området består i dag av boligeiendommer med frittstående eneboliger. Det er delvis regulert til boligformål og 
delvis til sentrumsformål i kommuneplanen. Eksisterende boligformål videreføres.  
I tillegg reguleres naboeiendom gnr/bnr: 17/7,14, 24 til boligformål. Området reguleres med %BYA=25%. 
Avkjørsel til gnr/bnr: 17/7,14,24 må flyttes fra Minneåsvegen til Glassverkvegen. 
 
B5A, B5B og B6: Fortetting av eksisterende boligområde sentrum nord 
Eksisterende boligformål videreføres på dette området. Dagens bebyggelse består av frittliggende eneboliger og 
det tilrettelegges for fortetting der nye boenheter skal danne åpne tun i samspill med eksisterende bebyggelse. 
 
Det legges opp til %BYA=30%. Dette tilsvarer fra 15 til 24 nye frittstående boliger i 2 til 3 etasjer med mulighet for 
mindre utleieenheter. Boligparkering foreslås samlet ved avkjørsler fra Brustadvegen i øst og Minneåsvegen i 
nord. Dette muliggjør bilfrie felles utearealer. Det tilrettelegges for kjørbar adkomst til boliginnganger for av- og 
pålessing osv. 
 
Utvikling av dette området henger sammen med ombygging og forlengelse av Brustadvegen, som får ny trasé fra 
rundkjøring i Østsidevegen til nytt kryss med Minneåsvegen.  
 
Det reguleres en gang- og sykkelforbindelse i øst-vest retning mellom feltene o_SGS1, fra område B5 i vest til 
Brustadvegen i øst. Nøyaktig trasé tilpasses ny og eksisterende bebyggelse og boligtun. 
 
B7: Nye boliger i sentrum nord 
Området avgrenses i sør av at eksisterende gang- og sykkelveg flyttes nordover bak BAA23, og i nord og vest av 
henholdsvis Minneåsvegen og Brustadvegen. I dag har MEV kontorlokaler her i en eldre frittstående bygning. 
Den eksisterende bygningen tillates flyttet eller revet. 
 
Området reguleres til boligformål med %BYA=45%. Boliger organiseres i tun. Bebyggelse skal være i 2 og 3 
etasjer og tilpasses landskapet slik at alle enheter har utsikt og gode solforhold. Felles parkeringsanlegg legges 
ved avkjørsel fra Minneåsvegen. Det tilrettelegges for atkomst fra gang- og sykkelvei mot syd.  
 
Tunrommene utformes som felles uteoppholdsareal ihht. fellesbestemmelser for tunrom.  
 
B8: Eksisterende boligeiendom Østsidevegen 8 
Dette er en boligeiendom. Eksisterende boligformål videreføres med %BYA=25%, samt dagens kjøreatkomst fra 
Østsidevegen.  
 
B9: Nye boliger i sentrum nord 
I gjeldende regulering (Hurdal Torg II, 09.10.2009) er området delt i flere felt med forskjellige formål: bolig, 
forretning/kontor/industri/lager, friluftsområde, turveg og kjøreveg. I dag er området ubebygd. 
 
Området reguleres til boligformål med %BYA=40%. Tilgrensende område regulert til allmennyttigformål 
(barnehage) foreslås noe redusert og formålsgrense trekkes vestover. Mot nord er det avsatt en faresone langs 
eksisterende høyspenttrasé ihht kommuneplankart. Her er det ikke tillatt med bebyggelse. Utenfor dette er det 
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avsatt en 30m bred sikringssone. Her tillates det ikke oppført bebyggelse med oppholdsrom, men annen 
bebyggelse tillates oppført (f.eks. garasje, uteboder mv). 
 
Området utvikles med nye boliger i 2 til 4 etasjer strukturert i tun. Ny bebyggelse skal tilpasses landskapet slik at 
alle enheter har utsikt og gode solforhold. Parkering samles i fellesanlegg ved avkjørsler til boligtunene fra 
Minneåsvegen og Øvre Hagavegen. Det skal tilrettelegges for gangveier som knytter gårdsrommene sammen. 
Tunrommene utformes som felles uteoppholdsareal ihht. fellesbestemmelser for tunrom.  
 
B10 Eksisterende boliger 
Består av to boligeiendommer med frittstående eneboliger med adkomst fra Minneåsvegen. Området har maks. 
BYA 40% med maks 3 etasjer. Feltet unntas krav til detaljeregulering. Adkomst til B10 via område B9 etter 
endring av Minneåsveien.  
 
B11: Nye boliger ved skolen 
Området inngår i skoletomta i gjeldende regulering (Hurdal skole og kultursenter, arealplan-id: 02391002) og er 
regulert til undervisningsformål. I ny regulering foreslås at fremtidig utvidelse av skolen skal skje rundt et skoletun 
i vest slik at skolen knyttes tettere inn mot sentrum. Formålsgrense for tjenesteyting og skoletomta er derfor 
foreslått trukket vestover til å omfatte dagens parkeringsarealer og arealer inntil Brustadlåven.  
 
Området foreslått til boligformål omfatter østre del av platået som ligger langs med Østsidevegen. En bratt 
skråning som er fortsatt regulert til skoleformål skiller dette øvre nivået fra idrettsarealene nedenfor. Området har 
gode sol- og utsiktsforhold. Det grenser mot sentrum i vest og regulerte boligområder i øst. 
 
Det reguleres med %BYA=40% noe som tilsier fra 50 til 80 nye boliger med mulighet for mindre utleieleiligheter 
fordelt i ny bebyggelse på 2 til 4 etasjer. Bebyggelsen struktureres i tun med atkomst fra rundkjøringen via BOP1. 
 
B12: Eksisterende boligeiendom ved Knaibakken 
Det står en enebolig på eiendommen i dag. Området er regulert til sentrumsformål i kommuneplanen. I ny plan 
reguleres det til boligformål med %BYA=25%. Eksisterende adkomstvei fra Vestsidevegen opprettholdes. 
 
B13: Nye boliger  
Området ligger mellom Campingplassen og Vestsidevegen. I dag er det Hurdal Turistsenter som holder til på 
dette område, med hytteutleie. I tillegg er det et frittstående bolighus, og en kiosk, på et platå på toppen av raet 
sørøst i området. 
 
Området reguleres til boligformål med %BYA= 25%.  
 
Deler av det karakteristiske raet som løper gjennom område er avsatt som hensynssone for landskap. Her tillates 
ikke ny bebyggelse eller endringer til eksisterende terrengform. Eksisterende høyspentkabler krysser området og 
det tillates ikke oppført oppholdsrom i en faresone på 30m bredde langs med kabeltraséer. Kjøreadkomst til 
området er via eksisterende atkomst fra Vestsidevegen. 
 
B14: Eksisterende boligfelt i Tunvegen 
Dette området er i dag et boligområde med frittstående to-mannsboliger. I kommuneplanen er det regulert til 
bebyggelse og anleggsformål. I ny plan videreføres dagens arealbruk og det reguleres til boligformål 
%BYA=25%. Eksisterende atkomstvei opprettholdes. 
 
B15: Nytt boligområde ved Mjølnervegen 
Området er ubebygd i dag og er regulert til sentrumsformål i kommuneplan.  
Det reguleres til boligformål i ny plan med %BYA=25%. Eksisterende høyspentkabler krysser området og det 
tillates ikke oppført oppholdsrom i en faresone på 30m langs med kabeltraséer. 
 
BC1 Campingplassen 
Dagens bruk som Campingplass videreføres. 
 
 
6.10.1.2  Sentrumsformål: BS1 – BS6  
BS1: Torget 
Området er i dag regulert til bolig/forretning/kontor og bevaring kulturmiljø (Hurdal skole og kultursenter, 
arealplan-id: 02391002). Det benyttes i dag som grønt areal og til landbruk. Eksisterende bebyggelse som består 
av et stabbur og en paviljong foreslås flyttet til Brustadtunet ved siden av for å komplettere den eksisterende 
tunstrukturen. 
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Området reguleres til sentrumsformål og offentlig torg. Rundt torget skal det være åpne publikumsrettede 
funksjoner i første etasje og leiligheter i etasjene over. Grad av utnytting er maks. 90%, noe som tilsier ca. 
4000m2 nytt forretningsareal og fra 55 til 100 leiligheter. Tillatt etasjeantall varierer fra 2 etasjer til 5 etasjer på det 
høyeste. Ny bebyggelse skal mot hovedgate/torg ligge i byggegrense (byggelinje) mot tilstøtende gater 
(fylkesveier). 

 
Nærings- og handelsarealene skal henvende seg mot - og ha sin hovedatkomst - fra torget. Dette er vesentlig for 
å aktivisere dette sentrale offentlige uterom. Boligene kan også med fordel ha sine hovedinnganger fra torget. Det 
skal tilrettelegges for at virksomhetene rundt torget kan trekke sin aktivitet ut på torget i form av utsalgs- og 
utstillingsboder, uteservering osv, samt at torget skal være en samlings- og utstillingsplass for andre aktører i 
Hurdal. Videre skal det etableres både trappe- og rampe-forbindelser fra torget til næringstorget i sør. 

 
Første etasje i bebyggelsen rundt torget skal ha generøs etasjehøyde på min. 4,5m innvendig høyde og skal 
være inntrukket slik at det dannes overdekkede arkader som gir værbeskyttelse for gående.  

 
BS2: Signalbygg 
Bebyggelsen rundt torget trapper seg opp fra sør mot nord. I torgets nordvestre hjørnet er det planlagt et 
signalbygg, for eksempel et bærekraftsakademi. Denne bebyggelsen skal utformes slik at det er synlig i 
sentrumsbilde og ved innfarten til sentrum. På bakkeplan kan det være publikumsrettede virksomheter som kafé, 
bibliotek, bokhandel osv. I de øvre etasjene kan det være verksteder, kontorer, møte- og undervisningsrom mm. 
Maks. BYA er 90% inntil 7 etasjer. 
 
BS3: Brustadtunet 
Området er i dag regulert til bolig/forretning/kontor og bevaring kulturmiljø (Hurdal skole og kultursenter, 
arealplan-id: 02391002). Det benyttes i dag til bolig og landbruk.  
 
Området reguleres til sentrumsformål. Det eksisterende gårdstunet – Brustadtunet – er verdifull som et samlet 
kulturmiljø som skaper lokal identitet og er en historiebærer, og bebyggelsen, gårdsrommet og bjørkealléen 
inngår i sone for bevaring kulturmiljø hensynssone H570_4. 
 
Grad av utnytting er maks. 30% BYA, noe som tilsier ca. 1200m2 nytt forretningsareal og ca. 10-20 boliger. Disse 
kan være leiligheter eller en kombinasjon av leiligheter og rekkehus. Langs Østsidevegen har bebyggelse 
varierende høyder og trapper seg fra 2 til 4 etasjer. Ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende bebyggelse i 
Brustad-tunet i utforming og målestokk. 
 
Langs Østsidevegen tillates både næringsformål og boligformål i første etasje. Dette gir en fleksibilitet i bruk og 
mulighet for utvikling av næringsvirksomhet i takt med økt befolkning og etterspørsel. I etasjene over skal det 
være boliger. Første etasje i bebyggelsen langs Østsidevegen skal ha generøs etasjehøyde på min. 5,4m 
innvendig høyde og skal være inntrukket slik at det dannes overdekkede arkader som gir værbeskyttelse for 
gående. I Brustad-tunet foreslås det kultur- og skolerelaterte aktiviteter, og publikumsrettede funksjoner som kafé 
eller galleri. Brustad-tunet skal, sammen med skoletunet ved siden av, være med på å styrke skolens 
henvendelse inn mot sentrum ved sambruk av arealer. 
 
Arealer bak bebyggelsen langs gaten skal være felles uteoppholdsareal for boligene. Brustads gårdsrom skal 
være et offentlig tilgjengelig og grønt uterom. Det stilles høye krav til kvalitet og utforming av uteområder. Det 
tilrettelegges for en offentlig gang- og sykkelveg gjennom bebyggelsen som knytter torget, Brustad-tunet og 
skoletunet sammen. 
 
BS4, BS5 og BS6: Forretning og rådhuset 
Områdene er regulert til sentrumsformål i kommuneplanen. På område BS4 står det i dag et verksted. På område 
BS6 ligger Hurdals rådhus med tilhørende parkering, samt et eldre trebygg som huser kommunale kontorer.  
 
Grad av utnytting skal være %BYA 50%, noe som tilsier ca. 3000m2 nytt forretningsareal og fra 45 til 70 boliger. 
Disse kan være leiligheter eller en kombinasjon av leiligheter og rekkehus. 
 
Forutsetning for utvikling av disse områder er at den eksisterende rundkjøring vest for Rådhuset er ombygget til 
T-kryss og at en strekning av Minneåsvegen mellom Øvre Hagavegen og Østsidevegen fjernes. Østsidevegen og 
Glassverksvegen bygges om fra vei til gate med nytt tverrsnitt og redusert fartsgrense. Mot gaten, langs 
Østsidevegen og Glassverkvegen tillates både næringsformål og boligformål i første etasje. Område BS5 og BS6 
på nordsiden av Østsidevegen og Glassverkvegen utformes som tun. Bebyggelse som ikke ligger langs gaten 
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skal være hovedsakelig boliger med innslag av fellesareal som kan benyttes til felles funksjoner som 
forsamlingsrom, mindre verksteder, mindre kontorfellesskap osv. 
 
Første etasje i bebyggelsen langs Østsidevegen og Glassverkvegen skal ha generøs etasjehøyde på min. 4,5m 
innvendig høyde og skal være inntrukket slik at det dannes overdekkede arkader som gir værbeskyttelse for 
gående.  
 
Langs Østsidevegen har bebyggelse varierende høyder og trapper seg ned til to etasjer og opp til fire etasjer. 
Bebyggelsen som ikke ligger mot gaten er generelt noe lavere, fra 2 til 3 etasjer. Det skrånende terrenget på 
nordsiden av Østsidevegen utnyttes dermed for å sikre boliger og uteoppholdsareal gode sol og utsiktsforhold.  
 
Ny bebyggelse skal trappes ned til 2 etasjer mot eksisterende bygg som er bevaringsverdig, som rådhuset. 
Rådhuset foreslås regulert til bevaring bygg, hensynssone H570_4, og i tillegg reguleres det for offentlig torg 
foran rådhuset. Inngangen til rådhuset tillates flyttet mot nytt torg mot syd. 
 
Område BS4 grenser i vest mot en ravine som er en hensynssone for bevaring av naturmiljø H560_1. Dette 
innebærer at tiltak må utføres med varsomhet. Det tilrettelegges for felles adkomstvei fra Glassverksvegen til 
eksisterende boliger på B2 i overgangen mot hensynssonen. 
 
Område BS5 får kjøreadkomst fra Minneåsvegen i nord, via kjørbar gang-/sykkelveg. Område BS6 får 
kjøradkomst fra Brustadvegen via BKB10. Boligparkering håndteres i tilknytning til boligtunene. 
 
6.10.1.3    Offentlig eller privat tjenesteyting: BOP1-BOP3 
BOP1: Skoletun - Undervisning, barnehage, kultur 
Området er regulert til undervisningsformål (Hurdal skole og kultursenter, arealplan-id: 02391002). 
 
I områdeplan reguleres feltet til tjenesteyting der både undervisning, kultur- og barnehageformål inngår. %BYA= 
25%. Det tillates bebyggelse på inntil 3 etasjer.  
 
Formålsgrenser justeres i forhold til gjeldende regulering med en utvidelse mot vest og nord-øst. Eksisterende 
parkeringsareal og kjøreatkomst med snuplass for busser får nytt formål som tjenesteyting og inngår i areal for 
fremtidig skoleutvidelse og skoletun/skolegård.  
 
Ny bebyggelse skal utformes slik at materialbruk, farger og takform tilpasses eksisterende skolebygg.  
Eksisterende parkeringsareal og kjøreadkomst med snuplass for busser skal fjernes og inngå i areal for fremtidig 
skoleutvidelse og skoletun/skolegård. Ny bebyggelse skal anlegges slik at den, sammen med eksisterende 
skolebygg og Brustadlåven, omrammer et felles plassrom/skoletun. Ny bebyggelse skal ha sin hovedadkomst fra 
dette plassrommet. Plassrommet skal utformes som et offentlig tilgjengelig uterom av høy kvalitet med møblering, 
materialer, belysning, beplantning, mv. 
 
Parkering skal løses i felles underjordisk parkeringsanlegg ihht parkeringskrav med avkjørsel fra rundkjøringen. 
Det skal anlegges parkeringsplasser for HC-parkering på bakkeplan ved hovedinnganger ihht krav om universell 
utforming.  
 
Kjøreadkomst for skolebusser skal etableres fra Kvennstuvegen (f_SKV8) i sør. Det skal etableres felles 
bussadkomst med snuplass og plass for bussoppstilling for skolen, idrettshall og svømmehall ved idrettshallen 
(BIA1). 
 
BOP2: Barnehage 
Det tillates maks %BYA = 40%.  
Eksisterende formål videreføres: offentlig eller privat tjenesteyting (barnehage). Arealet avsatt til dette formålet er 
noe redusert for å frigjøre areal til nytt tilgrensende boligområde. Eksisterende avkjørsel og parkeringsareal 
videreføres. Det nordlige hjørnet av området ligger innenfor sikringssone for høyspenttrasé. Her tillates det ikke 
oppført areal for opphold. 
 
BOP3: Helsetun - Aldersbolig, helseinstitusjon 
Bebyggelse på området huser Helsetunet med sykehjem, omsorgsboliger for eldre og voksne 
funksjonshemmede, base for hjemmesykepleien og andre relaterte helse- og omsorgstilbud og -tjenester. 
 
Eksisterende virksomhet og formål videreføres i ny plan med formål offentlig eller privat tjenesteyting. Dagens 
kjøreadkomst opprettholdes. 
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6.10.1.4    Idrettsstadion: BIA1-BIA2 
BIA1: Idrettshall/flerbrukshall og svømmeanlegg 
Området brukes i dag til idrettshall og parkering. Gjeldende regulering og bruk opprettholdes med formål 
idrettsstadion (idrettshall/flerbrukshall). I tillegg reguleres det for fremtidig svømmehall med 25m basseng 
(svømmeanlegg). Området skal nyttes til bebyggelse og anlegg for idrett. Det tillates maks %BYA = 90%.  
Maksimal byggehøyde for gesims / møne er 12,0 m over gjennomsnittlig terrengnivå. 
 
Parkering anlegges ihht parkeringskrav. Skolebusser får kjøreadkomst fra Kvennstuvegen (f_SKV8) i sør. På 
feltet skal det etableres felles snuplass og oppstillingsplass for busser for skolen, idrettshall og svømmehall.  
 
Det tillates ikke etablering av ny bebyggelse med gulv lavere enn kote +181 som er nivå for 200-års flom, med 
mindre det først utredes og utføres tiltak som sikrer ny bebyggelse mot flom i tråd med kravene i TEK 10 §7-2, 
eller senere vedtatte krav og forskrifter. Risikoreduserende tiltak skal ikke berøre naturområder, eller innebære 
store inngrep i landskap og terreng.  
 
BIA2: Idrettsanlegg 
Området brukes i dag til utendørs idrettsaktiviteter for skolen og lokalmiljø. Det er et populært tilholdssted for barn 
og ungdom i Hurdal sentrum. Eksisterende formål med utendørs idrettsarena og ballplasser videreføres. Området 
har atlkomst via BIA1. Formålsavgrensning justeres mot tilgrensende felt. %BYA=10% 
 
6.10.1.5 Andre typer bebyggelse og anlegg 
BE1: Energianlegg  
Regulert formål og dagens bruk videreføres: energianlegg (flisfyringsanlegg). Formålsavgrensning justeres mot 
tilgrensende felt. Det tilrettelegges for kjøreatkomst for flislevering over fremtidig skoletun. 
 
BVA1: Vann- og avløpsanlegg 
Området er regulert til offentlig- eller privattjenesteyting i kommuneplan. Dagens virksomhet videreføres og det 
reguleres for formål vann- og avløpsanlegg. Det nordvestre hjørnet av området ligger i faresone for høyspentlinje. 
Her tillates det ikke ny bebyggelse. Eksisterende kjøreatkomst fra Vestsidevegen opprettholdes. 
 
BAV1: Avløpsanlegg 
Felt BAV1 er regulert til eksisterende kloakkpumpestasjon. 
 
BTK1 Telekommunikasjonsanlegg 
Område BTK1 skal nyttes til telekommunikasjonsanlegg. 
 
6.10.1.6 Kombinert bebyggelse og anleggsformål (1800) 
Bolig/tjenesteyting: BKB1 – BKB6  
BKB1, BKB2, BKB3: Torget 1 - 9 
Området BKB1 er i dag regulert til sentrumsformål i kommuneplanen. Her ligger Torget 1-9. Minneåsvegen 
stoppes i krysset med Øvre Hagavegen og frigjør betydelige arealer til byggeformål og fortetting.  
 
Det tilrettelegges for kombinert byggeformål - bolig og tjenesteyting. I tillegg til eksisterende funksjoner 
planlegges det etablering av en ungdomsklubb. Boliger utformes slik at ny boligbebyggelse danner et tun med 
eksisterende bebyggelse. %BYA = 50%. Ny boligbebyggelse utformes som lavblokkbebyggelse med maks 4 
etasjer, og plass til fra 40 til 90 boenheter. Boligparkering håndteres som underjordisk parkering med innkjøring 
fra Minneåsvegen. 
 
Det reguleres for to viktige gang- og sykkelforbindelser gjennom området. Den ene ligger i nord-sør retning fra 
krysset Minneåsveien/Øvre Hagavegen i nord til Østsidevegen og torget i sør o_SGT1. Denne skal også gi 
kjøreatkomst til boliger i BS5, samt rådhuset. Denne må dimensjoneres for vedlikeholdskjøretøy (snørydding 
osv.), men utformes først og fremst for gående, syklende og spark. Videre reguleres det for etablering av en 
offentlig gang- og sykkelveg i øst-vest retning gjennom området som knytter seg til eksisterende gang- og 
sykkelveg vestover gjennom Torget 1 - 9. Nøyaktig trasé må tilpasses bebyggelsen i den videre detaljplanlegging. 
 
BKB4: Mjølnerhaugen 
Området er regulert til bebyggelse og anlegg i kommuneplan. Eiendommen er kjent som Mjølnerhaugen med en 
hovedbygning fra 1928, som huset i sin tid Hurdals gamlehjem. Bygget er i dag utleid til en stiftelse. Det ligger på 
en skogvokst haug som grenser i sør og øst mot jordbruksareal. 
 
Området reguleres til formål bolig/tjenesteyting med %BYA=25%. Selve gårdstunet er regulert til hensynssone 
bevaring kulturmiljø H570_6. Det berøres delvis av faresone langs høyspentlinjen som ligger langs områdets 
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vestre side, hvor det ikke tillates ny bebyggelse. Det bratte landskapet rundt tunet som skrår ned i sør og øst mot 
elvedeltaet reguleres til sone for bevaring landskap H550_2. Eksisterende kjøreatkomst fra Vestsidevegen 
opprettholdes.  
 
BKB5: Huldrehaugen 
I likhet med Mjølnerhaugen har Huldrehaugen kulturhistorisk verdi for Hurdal. Hovedhuset på tunet er den gamle 
legeboligen i en byggestil inspirert av Arnstein Arneberg, bygget ca.1929. Blant andre uthus er en tømret 
drengestue fra slutten av 1800-tallet. I kommuneplan er området regulert til tjenesteyting og har tidligere huset en 
barnehage. I dag er eiendommen ikke i bruk. 
 
Området reguleres til formål bolig/tjenesteyting med %BYA=25%. Selve gårdstunet er regulert til hensynssone 
bevaring kulturmiljø H570_7. Det berøres delvis av faresone langs høyspentlinjen som krysser området i øst, hvor 
det ikke tillates ny bebyggelse. Det bratte landskapet rundt tunet som skrår ned i nord mot elvedeltaet reguleres til 
sone for bevaring landskap H550_1. Eksisterende kjøreatkomst fra Vestsidevegen opprettholdes. Eksisterende 
parkeringsareal videreføres og reguleres til parkeringsformål. 
 
BKB6: Omsorgsboliger 
Bebyggelse på området består av boliger for funksjonshemmede. I kommuneplanen er det regulert til boligformål.  
 
I ny plan reguleres området til kombinert formål bolig/tjenesteyting med %BYA=25%. Eksisterende kjøreatkomst 
fra Vestsidevegen opprettholdes. 
 
Bolig/næring: BKB7  
BKB7: Rørleggerforretning 
Området er i dag regulert til bolig/industri (Hurdal skole og kultursenter, arealplan-id: 02391002). Eksisterende 
virksomhet med lokaler for rørleggerbedrift samt bolighus opprettholdes.  
 
I ny plan reguleres det til kombinert formål bolig/næring. Det legges opp til mulighet for å fortette tunet med flere 
boligbygg, evt. mindre næringsarealer. Området reguleres med %BYA= 30%. 
 
Bolig/forretning/tjenesteyting: BKB8 – BKB15  
BKB8: Eiendom på nordsiden av Glassverksvegen, nordvest i planområdet 
Eiendommen er regulert til sentrumsformål i kommuneplanen og ubebygd i dag. Den reguleres til kombinert 
formål: bolig/forretning/tjenesteyting. %BYA= maks 40%.  
 
BKB9: Dalheim 
Eiendommen består i dag av Dalheim, Hurdals samfunnshus. I kommuneplanen er den regulert til 
sentrumsformål. Bygningen foreslås bevart hensynssone H570_1, men det åpnes for at bygget kan tilbakeføres til 
sitt opprinnelige volum/utseende. Omfang og tiltak må avklares i den videre detaljplanlegging. 
 
Området skal reguleres til kombinert formål: bolig/forretning/tjenesteyting. %BYA= maks 40%.  
 
BKB10: Østsidevegen 2 og 4 
Disse eiendommer består av store eneboligtomter med 2 eksisterende boliger. Feltet reguleres til kombinert 
formål: bolig/forretning/tjenesteyting. %BYA= maks 40%. Ny bebyggelse skal utformes som tilliggende felt BS6. 
BKB11, BKB12, BKB13 og BKB14: Eiendommer langs Vestsidevegen sør for broa 
Områdene ligger langs Vestsidevegen og er ubebygd i dag. I kommuneplanen er områdene regulert til 
henholdsvis sentrumsformål (BKB11), bebyggelse og anlegg (BKB12 og BKB13) og boligformål (BKB14). 
 
I ny plan reguleres områdene til kombinert bebyggelse og anleggsformål, bolig/forretning og tjenesteyting med 
%BYA=40%. En høyspentlinje krysser BKB12 og det er regulert en faresone på 30m langs traséen der det ikke 
tillates bebyggelse med oppholdsrom.  
 
BKB15: Eksisterende næring 
Feltet ligger inntil Vestsidevegen og brukes i dag til næringsvirksomhet med en hudpleiesalong, treningsklubb og 
solstudio. I kommuneplanen er området regulert til forretnings- og næringsformål. 
 
I ny plan skal områdene reguleres til kombinert formål bolig/forretning og tjenesteyting med %BYA=40%.  
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Bolig/forretning/næring (overnatting, bevertning): BKB16  
BKB16: Knai 
Området er ellers kjent som Molstad. I dag drives det næringsvirksomhet her med konferanse- og møterom, 
bevertning, kafé og butikk. I kommuneplan er området regulert til sentrumsformål. 
 
Eksisterende virksomhet videreføres og området reguleres til kombinert formål: forretning/næring. Videre 
reguleres selve tunet til hensynssone bevaring kulturmiljø H570_5, med %BYA=25%. Det tillates ny 
næringsbebyggelse av type hotell/overnatting og bevertning. For å komplettere tunet og bevare ”Gamle 
kommunen” foreslås bygget flyttet hit fra sin nåværende beliggenhet nordvest i planområdet. 
 
Kontor/tjenesteyting (brannstasjon) / Renovasjonsanlegg (gjenvinningsanlegg): BKB17 
BKB17: Ny brannstasjon/gjenvinningsanlegg 
 
Området er regulert til forretning/kontor/industri/lager og kjøreveg i gjeldende regulering (Hurdal Torg II, 
09.10.2009). Det er ikke bebygd. 
 
Det reguleres til kombinerte formål: kontor/tjenesteyting (brannstasjon)/ renovasjonsanlegg (gjenvinningsanlegg). 
Ny brannstasjon kan oppføres her og området unntas fra krav om detaljregulering, %BYA=40%. Den nordlige 
delen av området ligger innenfor sikringssone for høyspenttrasé. Dette medfører at det ikke tillates plassert 
kontorer eller oppholdsareal i denne sonen, men funksjoner tilknyttet gjenbruksstasjon kan med fordel lokaliseres 
her. Det tilrettelegges for avkjørsel fra Minneåsvegen. 
 
Forretning/industri: BKB24 
BKB24: Industri vest for byggevarehandel 
Område skal nyttes til industri-, verksted,- lager- og forretningsvirksomhet. Området kan bebygges fullt ut med ett 
av formålene, eller valgfri kombinasjon av disse. Maks BYA er 35%. Maksimal bygningshøyde er 8,0 m over 
gjennomsnittlig planert terreng. Eksisterende bygg som overskrider denne høyden kan bestå. Ny bebyggelse skal 
være uten kjeller. 
 
Utvendig lagring skal ikke være skjemmende for omgivelsene. Evt. må arealene skjermes for innsyn med 
beplantning, gjerde eller på annen måte. Det tillates ikke virksomhet som medfører forurensning i form av lukt, 
røyk, gass eller støy til det ytre miljø. 
 
Næringsbebyggelse: Kontor/Lager BKB25 
Det tillates maks %BYA = 30%.  
 
Maksimal tillatt mønehøyde er 8,0 m over gjennomsnittsnivå på planert terreng. Bygninger skal ha saltak med ens 
takvinkel 22-30 grader. Den enkelte bygningen skal ha bredde på maks 15m og lengde på maks 30m.  
 
Det tillates ikke virksomhet som medfører forurensning i form av lukt, røyk, gass eller støy til det ytre miljø. 
Utomhusarealene skal holdes ryddige. Utvendig lagring skal ikke være skjemmende for omgivelsene. Evt. må 
arealene skjermes for innsyn med beplantning, gjerde eller på annen måte. 
 
 
 
6.10.1.7 Angitt bebyggelse og anleggsformål kombinert med andre angitte formål (1900) 
 
Bolig/Forretning/Tjenesteyting/Parkering: BAA18 – BAA20 
BAA18 og BAA20: Byggevarehandel og kontor 
 
Eiendommene er regulert til forretning/industri i gjeldende regulering (Reguleringsplan for Kværnstuen, 
02.04.2008). I dag er det næringsvirksomhet med byggevarehandel og en frisørsalong på området, samt store 
asfalterte parkeringsarealer. 
 
Sammen med felt BAA19 (Spar) danner disse områdene ”næringstorget”. Det reguleres for kombinerte formål: 
bolig/forretning/tjenesteyting og parkering på begge områder. %BYA = 40%. Parkeringsformål skal betjene både 
virksomhetsrelaterte behov, samt sentrumsparkering. Parkeringsarealet skal få ny utforming og knytte seg visuelt 
og fysisk til næringstorg på øst siden av Vestsidevegen. Det åpnes for fremtidig boligbebyggelse. 
 
BAA19: Dagligvare 
I gjeldende regulering har dette feltet formål forretninger med %BYA=45%. I dag er det dagligvarebutikk på 
eiendommen, samt parkeringsareal. Feltet reguleres til kombinert formål: bolig/forretning og parkering. 
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Eksisterende overflateparkeringsdekning på ca. 35 plasser opprettholdes. Parkeringsarealet skal få ny utforming 
og knytte seg visuelt og fysisk til næringstorget på motsatt side av Vestsidevegen. I skråningen mot Brustad-tunet 
etableres det atkomst til et underjordisk parkeringsanlegg som dekker nye boliger i BS1, sentrumsområder med 
inn- og utkjøring via utvendig parkeringsarealer på BAA19. Det åpnes for fremtidig boligbebyggelse. 
 
BAA21: Dagligvare 
Feltet har i dag bebyggelse med en dagligvarebutikk (Coop) i første etasje og boliger i etasjen over. Deler av 
området er i dag brukt til parkering. Handelstilbudet, sammen med øvrig nærings- og servicevirksomhet like ved, 
samt bussholdeplassen, lager et lite nærsenter for omkringliggende boliger. I kommuneplan er området regulert til 
kombinert bebyggelse og anleggsformål. Det ligger inntil Vestsidevegen innenfor hensynssone – støysone.  
 
I ny områdeplan reguleres området til Dagligvare og øvrig handelsvirksomhet og parkering med maks. 50% BYA 
inntil 3 etasjer. I tilknytning til bussholdeplassen foreslås det etablert innfartsparkering på dette feltet for brukere 
av bussforbindelsen til Eidsvoll Verk.  
 
Bolig/forretning/næring (vegserviceanlegg) /parkering: BAA22 
BAA22: Energistasjon/ Gamle kommunehuset 
Område er regulert til sentrumsformål i kommuneplanen. På dette området ligger det gamle kommunehuset. 
Bygget foreslås flyttet til Molstadtunet slik at det kompletterer det kulturhistoriske miljøet og finner ny bruksverdi, 
hensynssone H570_2. I tillegg ligger dagens brannstasjon på denne eiendommen. Den tillates revet ifm fremtidig 
utvikling av området. En ny brannstasjon skal etableres på kommunens eiendom i nordøstre hjørne av 
planområdet (felt BKB18). 
 
Området reguleres til kombinert formål: bolig/forretning/næring (vegserviceanlegg/ energistasjon) og parkering. 
Formålsavgrensning justeres mot tilgrensende felt der deler av eiendommen reguleres til naturområde. Det 
tilrettelegges for etablering av en energistasjon med parkering og ladepunkter for el-biler og bilkollektiv, samt 
sykkelutleie mv. %BYA= maks 40%. Parkeringsanlegg skal betjene sentrumsområdet. 
 
Dagligvare og øvrig handelsvirksomhet samt parkering: BAA23 
BAA23: Brustadvegen 
Området reguleres dagligvare og øvrig handelsvirksomhet samt parkering. %BYA= maks 75%. Parkering skal 
betjene området. 
 
6.10.2 SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

 
6.10.2.1 Kjøreveg:  
 
o_SV1 Glassverkvegen 
Område o_SV1 omfatter Fv 553 Glassverkvegen fra avkjørsel mot steinbrudd i vest frem til sentrumskrysset. På 
denne strekningen utformes gaten som landsbygate. Det skal etableres gang- og sykkelveg på nordsiden, adskilt 
med kantstein og møbleringssone mot kjørebanen. Møbleringsfeltet på nordsiden legges inn som et 
romdannende og fartsreduserende element og skal benyttes vekselvis til gateparkering og beplantning/gatetrær, 
og evt. møblering. Det skal etableres fortau på sørsiden av kjørebanen.  

 
o_SV2 Østsidevegen  
Området o_SV2 omfatter Fv 180 Østsidevegen fra og med sentrumskrysset i vest til rundkjøringen i øst ved 
skolen. På denne strekningen skal Fv180 utformes som en landsbygate. Det skal etableres gang- og sykkelveg 
på nordsiden, adskilt med kantstein og møbleringssone mot kjørebanen. Møbleringsfeltet på nordsiden legges inn 
som et romdannende og fartsreduserende element og skal benyttes vekselvis til gateparkering og 
beplantning/gatetrær, og evt. møblering. Det skal etableres fortau på sørsiden av kjørebanen.  
 
Østsidevegen skal opparbeides som hoved handlegate i sentrum. Det tillates fortauskaféer inn på veiformål 
såfremt passasje for gående og syklende er ivaretatt. 
 
Kantsteinstopp for buss med tilhørende holdeplassmøblering, skal etableres i begge retninger mellom Rådhuset 
og avkjørsel til Brustadtunet, i nær tilknytning til o_ST1. 
 
o_SV2 krysser det planlagte nye torget, merket o_ST1 og o_ST2 på plankartet. I kryssingsområdet skal 
vegbanen markeres og ha samme eller lik belegning som på torget.  
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o_SV3 Vestsidevegen sentrum 
Området o_SV3 omfatter Fv180 Vestsidevegen fra sentrumskrysset i nord til møtet med Kvennstuvegen og bro 
over Hurdalselva i sør. Fv 554 skal utformes som en landsbygate. Det skal etableres gang- og sykkelveg på 
østsiden, adskilt med kantstein og møbleringssone mot kjørebanen. Innholdet i møbleringssonen tilpasses langs 
strekningen og inneholder gatetrær, gateparkering og evt. møblering. Det etableres fortau på vestsiden av 
kjørebanen. Det etableres opphøyde fotgjengeroverganger mellom forretningsområder BAA18, BAA19 og 
BAA20.  
 
Sentrumskrysset mellom Østsidevegen, Vestsidevegen og Glassverkvegen 
Krysset mellom Østsidevegen (o_SV2), Vestsidevegen (o_SV3) og Glassverkvegen (o_SV1) skal etableres som 
et kompakt by-kryss der tre likeverdige armer møtes i et tydelig orienterings-punkt. Det skal etableres 
fotgjengeroverganger på alle tre armene i krysset med særlig god tilrettelegging for gående og syklende og 
gatene rampes inn mot krysset før fotgjengerovergangene. Hele krysset mellom fotgjengerovergangene skal 
oppheves fra bilens nivå som skal ligge 10-15 cm lavere. Det stilles krav om samtidig opparbeidelse av 
tilgrensede fortau ved opparbeiding av krysset, og i henhold til teknisk vegplan.  
 
o_SV4 Vestsidevegen syd 
Område o_SV4 omfatter Fv180 Vestsidevegen fra bro over Hurdalselva i nord til plangrense i sør. Det etableres 
gang- og sykkelveg på østsiden, adskilt med kantstein og vegetasjonsfelt med trerekker mot kjørebanen. For 
området mellom nordre og søndre avkjørsel på Knai etableres det i tillegg fortau på vestsiden av kjørebanen samt 
fotgjengerovergang. 
 

o_SV5 Brustadvegen 
Område o_SV5 omfatter Brustadvegen fra rundkjøringen ved skolen til og med krysset med Minneåsvegen i nord. 
Den utformes som toveis gate med fortau på begge sider adskilt med kantstein mot kjørebanen. Krysset utformes 
som et T-kryss der forbindelsen fra Minneåsen og ned Brustadvegen blir hovedtrasé. Påkobling mot 
Minneåsvegen/ Øvre Hagavegen utformes som en avkjørsel.  
 

o_SV6 Minneåsvegen / Øvre Hagavegen 
Område o_SV6 omfatter Fv 554 Minneåsvegen fra møtet med Brustadvegen til plangrense i nord på Øvre 
Hagavegen. Området utformes med toveis gate og fortau på begge sider adskilt med kantstein mot kjørebanen.  
 
F_SKV7 – f_SKV16 Adkomstveger 
F_SKV7 – f_sKV16 er adkomstveger for de enkelte felt. 
 
6.10.2.2   Torg: o_ST1 og o_ST2 
Torg skal være offentlig tilgjengelige for gående og syklende og planlagt etter prinsipper for universell utforming. 
Områdene o_ST1 og o_ST2 skal utformes og opparbeides som et sammenhengende byrom. Der torg møter 
o_SV2, (Østsidevegen) skal overflaten på kjørebane og fortau ha tilnærmet lik materialoverflate som torget. Asfalt 
tillates ikke på torget. 

 
Torget, o_ST1 og o_ST2, skal opparbeides med beplantning, belysning, sykkel og sparkparkeringsplasser, 
møblering, osv. Torgets utforming skal inngå som en del av LOD løsninger. Torget skal fremstå som frodig, 
variert og attraktivt for opphold for alle aldersgrupper. Det tillates at virksomhetene rundt torget kan trekke sin 
aktivitet ut på torget i form av utsalgs- og utstillingsboder, uteservering osv. 
 
Det skal anlegges en nærlekeplass for boliger i felt BS1 og BS2 på o_ST1. 

 
Det tillates ikke bilparkering på torget. Torget skal være kjørbart for varelevering.  
 
6.10.2.3  Gatetun: o_SGT1 
Gatetunet (o_SGT1) skal gi adkomst for kjøretøy til rådhuset, samt være forbindelse for gående og syklende fra 
den nordlige delen av planområdet til torget. Det skal være et lavfartsområde for kjøretøy der kjøretøy 
underordner seg annen aktivitet fra mennesker. Adkomst for gående og syklende fra o_SV6 til o_ST2 skal sikres 
gjennom gatetunet. Gatetunet skal gis en helhetlig utforming og opparbeides med beplantning, belysning, 
møblering osv. 

 
I tilknytning til rådhuset skal det på område o_SGT1 etableres sykkelparkeringsplasser og bilparkeringsplasser for 
funksjonshemmede. Bilparkeringsplassene skal ha universelt utformet adkomst til rådhusets hovedinngang. 
 
6.10.2.4  Gang/sykkelveg: o_SGS1 og _SGS2 
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Mellom felt B5 (A og B) og B6 skal det anlegges gang- og sykkelveg i øst-vest retning fra felt BKB1 i vest til 
Brustadvegen i øst. Gang- og sykkelveg skal tilkobles gang- og sykkelveg gjennom BKB1. Nøyaktig trasé på 
o_SGS1 tilpasses ny og eksisterende bebyggelse på felt B5 (A og B) og B6. Gangveien fortsetter østover mellom 
BAA23 og B7 som o_SGS2 opp til boligfelt mot øst.  
 
6.10.2.5  Annen veggrunn – grøntareal 
Naturlige økosystem skal beskyttes, forbedres og/eller restaureres. Det skal tilrettelegges for å øke forekomst av 
lokal flora og fauna. Det skal tilrettelegges en bærekraftig bruk av vann og overvannshåndtering. Beplantning skal 
ikke hindre frisikt. 
 
6.10.3 GRØNNSTRUKTUR 
 
Naturområde: f_GN1- f_GN7  
F_GN1: Eksisterende bekkeløp ved Torget 1-9 
Bekkeløp vest for Torget 1 - 9 skal bevares som naturelement. Det skal ikke utføres tekniske inngrep i bekkeløpet 
med unntak av eventuell sikring mot 200 års flom. Bekkeløpet skal inngå som del av LOD-løsning i sentrum. 
Avrenning fra tette flater nær den åpne bekken bør kunne ledes til bekken forutsatt at vannet fordrøyes slik at det 
unngås flomproblem nedstrøms. 
 
F_GN2 til f_GN7: Naturområde langs Hurdalselva 
Naturområdene skal både fungere som en buffersone mellom tilleggende bebygde områder og Hurdalselva, og 
som et rekreasjons- og friluftsområde. Naturområdet skal sørge for en kontinuerlig sammenheng, også hva 
gjelder vegetasjon, mellom Helsetunet sør i planområdet til ravinen ved Gamle kommunen nord-vest i området. 
 
Langs Hurdalselva skal det reguleres for et naturområde som skal sikre mot tekniske inngrep ved og i elva og 
endringer i elveløp. Langs elvens nordside skal det anlegges en offentlig turvei gjennom naturområde som skal 
koble seg på en bro over elven lengst sør i felt f_GN7 og føres videre gjennom LNFR-området (LJ03 og LJ01) til 
Helsetunet sørvest i planområdet (f_GT1 og f_GT2). 
 
I naturområdene skal all vegetasjon inkludert rotsone beskyttes ved tekniske inngrep. Ved inngrep skal 
vegetasjon tilbakeføres etter naturlig naturtype med stedegne arter, hovedsakelig med bestander av løvtrær og 
flersjiktet undervegetasjon. Svartelistede arter skal fjernes. I naturområder tillates skjøtsel som felling av trær som 
utgjør en risiko på grunn av høy alder, skade, eller lignende. 
 
Fra ytterkant elveløp skal det være en buffersone på minimum 6m som beskytter mot erosjon. I buffersonen 

tillates ikke inngrep, hogst, graving eller lignende. Unntak gjelder for tilgjengelighet til elva, eventuelle overganger 

som bro angitt i bestemmelser. Skjøtsel som felling av trær som utgjør en risiko på grunn av høy alder, skade, 
eller lignende skal tillates. Inngrep og skjøtsel i buffersone skal vurderes og godkjennes av kommunen før 
gjennomføring. 
 
GAA1 – Naturområdet kombinert med vann- og avløpsanlegg (fordrøyningsbasseng)  

Det er avsatt areal til lokal overvannsdisponering, type fordrøyningsbasseng/beplantning som skal fordrøye 
overvann fra gaten og torg før det slippes ut i Hurdalselva. 
 
6.10.4 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT 

 
Landbruk LL1 
Felt med Landbruk er jordbruksareal i dag. Det er tidligere regulert til sentrumsformål i kommuneplanen. Det skal 
reguleres til landbruksformål i ny områdeplan. 
 
Jordbruk: J1-J5  
 
LJO1 – LJO5: Jordbruk 
Gjeldende jordbruksformål videreføres for felt LJO1, LJO2 og LJO3. Formålsavgrensning for felt LJO2 tilpasses 
tilliggende formålsområder. Felt LJO4 er tidligere regulert til bebyggelse og anlegg i kommuneplanen. Det 
reguleres til jordbruksformål i ny plan. Det tillates etablering av turvei f_GT2 over LJO1 og LJO3. 
 
LJO5: Jordbruk og parsellhager 
Felt LJO5 brukes i dag til jordbruk. I kommuneplan er det regulert til offentlig- eller privat tjenesteyting. I ny plan 
skal det reguleres til jordbruk med mulighet for etablering av parsellhager. Det nordøstre hjørnet av området 
ligger i faresone for høyspentlinje, hvor det ikke tillates ny bebyggelse. 
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Skogbruk LSK1 
Feltet like sør for idrettsstadion er et skogsområde. Bruken opprettholdes og område reguleres til skogbruk. 
Nærhet til sentrum gjør at område kan fungere som del av et nærfriluftsområde med enkel tilrettelegging som 
turstier osv. Skjøtselstiltak i skogen skal ikke være til hindrer for evt. fremtidige tilretteleggingstiltak som turstier og 
benker for friluftsliv.  
 
Naturformål f_GN2 – f_GN7 
Det er avsatt en randsone på 6m langs begge sider av Hurdalselva i syd. Elvas kantsone er en inngrepsfri sone. 
Kantvegetasjon skal baseres på stedlig artssammensetning, hovedsakelig med bestander av løvtrær og flersjiktet 
undervegetasjon. Gjeldende vernebestemmelser for naturreservatet gjelder også i denne sonen. Ferdsel og 
friluftsliv skal skje med hensyn til dyreliv. Det kan bety at enkelte strekninger på stier med nærhet til 
naturreservatet holdes stengt i perioder hvor fugl hekker o.l.  
 
6.10.5 HENSYNSSONER 
 
Sikrings-, støy og faresoner 
 
H190_1 Sikringssone: høyspenningsanlegg  
I nordlig del av felt B9, BOP2 og BKB17 er det vist en sikringssone på 30m, som tillegg til faresone for 
høyspenningsanlegg. I denne sonen tillates ikke oppføring av bebyggelse med oppholdsareal. Uthus, boder, 
garasjeanlegg og lign. der det ikke skal være lengre tids opphold tillates oppført i denne sonen. 
 
H370_1 - 4 - Faresone: høyspenningsanlegg 
Faresoner langs høyspentlinjer er vist på plankart ihht anbefalinger fra Statens Strålevern. Det tillates ikke 
bebyggelse innenfor faresoner for høyspenningsanlegg.  
 
Sone med angitte særlige hensyn: hensyn friluftsliv 
 
H550_1 - 3 Sone med angitte særlige hensyn: hensyn landskap – naturlige skråninger  
Karakteristiske landskapsformer og naturlige skråninger som raet skal i hovedsak bevares. Det skal ikke utføres 
tekniske inngrep. Ved eventuelle unntak skal terreng og vegetasjon tilbakeføres mest mulig naturlikt.  
 
H560_1 Sone med angitte særlige hensyn: bevaring naturmiljø - ravine med bekkeløp 
Ravinen med bekkeløp like øst for det gamle kommunehuset (gnr/bnr 17/4 og 17/6) skal bevares som landskaps- 
og naturelement. Det skal ikke utføres tekniske inngrep i ravine. Det skal ikke dumpes hageavfall eller annet 
avfall her.  
 
H570_1-7 Sone med angitte særlige hensyn: bevaring kulturmiljø og verdifull vegetasjon 
I kulturminneplanen er det innenfor planområdet identifisert 7 bygningskomplekser som har fått verneklasse. Det 
er ingen bygninger med verneklasse A: Nasjonalt viktige. I verneklasse B som er kulturminner med lokal/regional 
betydning og bevaringsverdige, er det registrert 3 bygningskomplekser: Brustad tunet, Gamlekommunen, og Knai 
bakken (Molstadtunet).  
 
Verneklasse C omfatter kulturminner som inngår i verdifulle miljøer med kulturhistorisk større betydning. Innenfor 
planområdet er det 4 bygningskomplekser som er registrert Hulderhaugen, Mjølnerhaugen, Samfunnshuset 
Dalheim og Rådhuset.  
 
Ved søknad om endring av bygninger, eller fortetting på eiendommen skal søknaden sendes til overordnet 
myndighet (Fylkeskommunen).  
 
Verneklasse B. Bygninger i denne klassen skal som hovedprinsipp tas vare på. Tilbakeføring til opprinnelig 
utforming anbefales. Der det inngår flere bygninger skal en helhetlig tunløsning etterstrebes. Forsiktig utbedring 
tillates. Bygninger tillates flyttet og gjenoppført innenfor sentrumsområdet der de kan inngå som del av et lokalt  
kulturmiljø. 
 
Verneklasse C. Bygninger i denne klassen omfatter kulturmiljøer som er lokal historisk viktige, og som 
identitetsskapende byggverk. Det tillates endringer av byggverk som ikke forstyrrer sammenheng mellom 
bygninger – samlet kulturmiljø, og bygningenes eksisterende volum og preg. Tilbakeføring ønskes.  
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6.10.6 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
Det er gitt rekkefølgebestemmelser for inngåelse av utbyggingsavtale for fordeling av felles 
infrastrukturkostnader, samt bygg og anleggstiltak og annen infrastruktur. 
 
Rekkefølgebestemmelser mht. arealbruk og overvannsplan for LOD-løsninger: 
Infrastruktur veg med tilhørende trekkerør for vann- og avløpsledninger, evt. energiforsyning og internett/ 
bredbåndkabler skal være klart før utbygging i tilliggende felt. Nødvendig overvannshåndtering som inngår i veg-
regulering skal også være klar før utbygging.  
 
Vei/gate skal opparbeides eller sikres opparbeidet før brukstillatelse gis for nye tiltak. 
 
6.10.7 BESTEMMELSER OM UTFYLLENDE PLANER 
 
6.10.7.1 Detaljregulering 
Før tillatelse til tiltak kan gis innenfor et delområde må det utarbeides detaljreguleringsplan for det aktuelle 
området. Presis avgrensning av delområder skal skje i samråd med kommunen før detaljplanlegging. 
Detaljregulering kreves ved nybygging og vesentlig endring, samt endring av antall boenheter innenfor et område. 
Plankravet gjelder ikke nybygg, tilbygg eller bruksendring dersom tiltaket er i samsvar med områdeplanen og er 
mindre enn 400m2 BRA.  
 
Følgende delområder er unntatt krav om detaljregulering:  
B2, B4, B8, B10, B12, BKB17, BAA18, BAA19, BAA20, BAA23, BE1, BVA1, BAV1 og BIA1 og BIA2 og BIA2.  
 
6.10.7.2 Felles utomhusplan for naturområder langs Hurdalselva 
Før det tillates tiltak i naturområder langs Hurdalselva skal det utarbeides en felles utomhusplan som viser 
plassering og utforming av sammenhengende tursti og bro-overganger, behandling av eksisterende vegetasjon, 
beskyttelses-, forbedrings-, og restaurerings tiltak for naturmiljø. 
 
6.10.7.3 Dokumentasjonskrav til detaljregulering 
Det kreves redegjort for følgende forhold i forbindelse med detaljregulering slik angitt i bestemmelser:  
Utfylling av sjekkliste fra Miljøoppfølgingsprogram, mobilitetsvurdering, dokumentasjon av Blågrønn faktor  
tilrettelegging for økt biologisk mangfold, støyvurdering, lokal overvannsdisponering, tilgjengelighet, kulturminner, 

skilt- og reklame og Flomfare. 

 
6.10.7.4 Dokumentasjonskrav til søknad om tillatelse til tiltak 
Det kreves redegjort for følgende forhold i forbindelse med søknad om tiltak slik angitt i bestemmelser:  
Krav om utomhusplan, dokumentasjon av Blågrønn faktor samt lokal overvannsdisponering. Levering av 
sjekkliste for Miljøoppfølgingsprogram, redegjørelse for tilgjengelighet, kulturminner, evt. skilt- og reklame, samt 
flomfare og støy der dette er relevant. 
 
 

7.0 OPPSUMMERING OG KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 
 
7.1 Overordnede planer 
Områdeplanen er laget på grunnlag av RTP, samordnet areal- og transportplan, med en fortetting rundt 
knutepunkt Hurdal sentrum. Planen følger opp alle overordnede føringer slik gjennomgått i kap. 4.0. 
Områdeplanen har klare og høye miljøambisjoner, som til dels overskrider gjeldende krav. Områdeplanen er tatt 
inn i rulleringen av kommuneplanen for Hurdal kommune som pt. er på høring. Planen bidrar derfor i sin helhet til 
måloppfyllelse av kommuneplanen, samt overordnede planer. 

 
7.2  Barn og unges interesser RPR 
Ved fortetting av sentrum er det stilt sterkere krav til fellesarealer, muligheter til å bevege seg gjennom sentrum 
uten bil, nærlekeplasser, samt kobling til turveier på utsiden av sentrum. Sentrum er planlagt rundt et bilfritt torg 
hvor det skal være offentlige tilgjengelig nærlekeplass. Alle boligområder og kombinerte formål med bolig er 
planlagt som tun bebyggelse, med et bilfritt tun med nærlekeplass. Dette er nedfelt i planens §3.1 
Fellesbestemmelser for bebyggelse og anlegg, samt §3.1.9. Lekeplass og uteoppholdsareal. Dette er videreført i 
§10.4. Dokumentasjonskrav til søknad om tillatelse til tiltak, §10.4.1 Utomhusplan, hvor det dessuten er stilt krav 
om at leke- og fellesarealer skal være ferdig opparbeidet før det gis ferdigattest/brukstillatelse til boligene. 
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7.3 Sosial infrastruktur, skolekapasitet, barnehage  
Ved fortetting av sentrum er det behov for utbedring og økt kapasitet for sosial infrastruktur som barnehager, 
skoler, helsestasjon ol. Det er avsatt plass til en utvidelse av den eksisterende skolen og barnehagen. Skolen 
snus mot sentrum og Brustad tunet, og det åpnes for etablering av skolefunksjoner i den eksisterende Brustad 
låven. Det er avsatt plass i alle første etasjer ut mot gater og torg til utadrettet virksomhet. Her er det plass til en 
ønsket flytting av helsestasjon, og legekontorer til sentrumsområdet. Videre er eksisterende aldershjem beholdt, 
med mulighet for utvidelse. Kommunen planlegger også etablering av omsorgsboliger i boligområdene i sentrum. 
Dette er beskrevet i Kap 6.9 Sosial og teknisk infrastruktur/ Målpunkt (eksisterende service i området) 
Dette dekkes i bestemmelsenes § 3.4 Offentlig eller privat tjenesteyting. 
 

7.4 Universell tilgjengelighet. 
Ved utarbeidelse av detaljreguleringsplaner skal det foreligge dokumentasjon som viser hvordan planen ivaretar 
krav i samsvar med gjeldende lov- og forskriftskrav vedrørende universell utforming. Dessuten i forhold til kap. 6.6 
Torg/offentlige rom/møtesteder/landskap Kap. 6.6.4 i Planbeskrivelsen beskrives målsettinger om universell 
utforming. 

 
7.5 ROS - analyse 
Risiko- og sårbarhetsanalysen omfatter til sammen 23 utredningstemaer, og av disse havner ingen i rød sone for 
risiko- og sårbarhet, noe som indikerer at planområdet ikke er særlig ulykkesutsatt. 
 
For flere hendelser er det likevel hensiktsmessig å gjøre avbøtende, risikoreduserende tiltak som kan bidra til å 
motvirke eventuelle uheldige utfall. De foreslåtte risikoreduserende tiltakene har som formål både å være 
forebyggende og skade begrensende. For noen tema er tiltakene ivaretatt gjennom utarbeidelse av områdeplan, 
og i neste omgang detaljreguleringsplan, mens det for andre tema vil være snakk om tiltak av operasjonell art 
(f.eks. overvåkingssystemer og arbeids- og vedlikeholdsprosedyrer) eller organisatorisk art (f.eks. opplæring og 
øvelser, klargjøring av ansvarsforhold og samordning, etablering av varslings- og informasjonsrutiner).  

 
7.6  Landskap, byform og estetikk, Kulturminner og kulturmiljø 
Det er gjennomført arkeologiske undersøkelser, og alle områder er frigitt. I tillegg er alle historisk viktige bygg 
registrert (se kap.5.6). I §8.2.3 Hensynssone Bevaring kulturmiljø er viktige historiske bygg ivaretatt. 
 
De karakteristiske gårdstunene er utgangspunktet for planen, hvor dette videreføres i ny bebyggelse som enten 
bygges opp rundt det nye Torget, som ligger ved det historiske Torget i Hurdal sentrum, eller som boliger rundt 
bilfrie tun. I bestemmelsenes §3.2.1 er tunstrukturen definert. 
Kap 6.5 beskriver Utforming/arkitektur og design og føringene som gjelder for planen. 
 
I tillegg er det i §3.1.4 Krav til utforming utarbeidet krav til materialbruk med tre, og stedstilpasset arkitektur. 
 
Det karakteristiske landskapet med ravinen, og bekkeløp er angitt som hensynssone i §8.2 Sone med angitte 
særlige hensyn, og sikret i §8.2.1 Hensyn landskap – naturlige skråninger, og § 8.2.2 Bevaring naturmiljø – ravine 
med bekkeløp.  
 

7.7 Naturverdier, Biologisk mangfold, Økologiske funksjoner 
Som del av planarbeidet er naturmangfold i og utenfor planområdet kartlagt og beskrevet av landskapsarkitekt 
Elin T. Sørensen i en egen økologirapport. Utdrag er gjengitt i kap. 5.10. og har gitt føringer for planen. 
 
Dette er fulgt opp i §2.1 Miljøoppfølgingsprogram og sjekklisten som skal besvares av alle prosjekter. §2.1 Lokal 
overvannsdisponering, samt §2.3 Tilrettelegging for økt biologisk mangfold bestemmer at Blå Grønn Faktor skal 
gjelde for alle nye områder og som krav ved rammetillatelse. Føringene for dette er beskrevet i kap. 6.8 Blågrønn 
infrastruktur. 
 
Eksisterende verdifulle naturområder er ivaretatt i bestemmelsenes §5 Grønnstruktur, §5.1 Fellesbestemmelser 
for grønnstruktur, og §5.2 Naturområder, samt §6.3 Naturformål.  
 
Hurdalselva er vernet i overordnede planer, og dette er videreført i §7 Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilh. 
Strandsone, § 7.1 Naturområde i sjø og vassdrag 
 

7.8 Rekreasjon 
Sentrumsplanen legger til rette for bedre forhold for gående og syklende, gjennom å gjøre om til gater, redusere 
behov for bil, sørge for bilfrie boligtun med et nettverk av stier som kobler tunene sammen. Eksisterende gang-
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sykkelveinett er supplert med nye forbindelser. Langs Hurdalselva er det regulert inn en turvei med bro over som 
binder sammen sentrum i nord med sentrum i syd. Kap 6.8.5 Turveier – Rekreasjon og friluftsliv beskriver 
føringene for dette. §5.2.2 f_GN2 – f_GN7 Naturområder langs Hurdalselva regulerer turveien. 
 
Dagens idrettsanlegg er beholdt, og utvidet med en tomt for mulig fremtidig svømmehall. Bestemmelsenes  
§ 3.6  Idrettsanlegg, § 3.6.1 BIA1 Idrettshall/flerbrukshall og svømmeanlegg regulerer dette. 
 
Planen har også tatt hensyn til eksisterende turvei/stinett, samt skiløyper utenfor området og deres forbindelser 
inn til sentrumsområdet. 
 

7.9 Trafikkforhold 
Kap. 6.7 Mobilitet/ Overordnet infrastruktur beskriver de store endringene i Hurdal sentrum. Sentrum går fra å 
være et veikryss til å bli et landsby senter med torg og gater. Samtidig er forholdene lagt bedre til rette for gående 
og syklende, bilen er nedprioritert, og det satses på en lav parkeringsdekning. Kollektivtransporten er opprustet, 
og forbedret. 
 
Disse tiltakene er forankret i utformingen av Plankartet, samt i bestemmelsenes § 4 Samferdselsanlegg og 
teknisk infrastruktur, § 4.1 Fellesbestemmelser for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, § 4.2 Kjøreveg, § 
4.3 Torg, § 4.4 Gatetun, § 4.5 Gang- og sykkelveg. 
 
I §9 Rekkefølgebestemmelser er det stilt krav til etablering av infrastruktur i §9.2.  
 

7.10 Jordressurser/landbruk 
Hurdal sentrum er kommunens nye knutepunkt, og det har derfor vært nødvendig å omlegge noen 
jordbruksområder til bebyggelsesområder. Dette er i tråd med føringene i RTP, samt kommuneplanen. Det er 
likevel søkt å opprettholde noen jordbruks- og skogbruksområder i sentrum, som til dels tillates brukt til etablering 
av parsellhager, da matproduksjon, urbant landbruk sees som et viktig ledd i bærekrafts satsingen, og 
tradisjonene i Hurdal. Kap. 6.8.4 Landbruksfaglige vurderinger gir føringene for dette. Forholdene er regulert i   
§ 6 Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift, § 6.1 Jordbruk og §6.2 Skogbruk 
 

7.11 Teknisk infrastruktur 
Med fortetting av sentrum og en betydelig økning av antall boliger, næringsarealer mm i sentrum er det økt behov 
for teknisk infrastruktur. Dette er beskrevet i kap. 6.9.4 Teknisk infrastruktur. Eksisterende energisentral som fyrer 
med biomasse vil kunne levere nærvarme til store deler av sentrum. Dette kombinert med offensive mål for 
nullutslipp, karbon nøytralitet, bruk av lokale fornybare energikilder, og plusshus i miljøoppfølgingsprogrammet 
betyr at Hurdal sentrum skal redusere behov for energi, og vil kunne være netto eksportør av energi (Pluss 
samfunn) Dette er i tråd med de overordnede føringene i kommuneplanen.  
 
I plankart og bestemmelser er det satt av plass til nødvendig infrastruktur i § 3.7 Andre type bebyggelse og 
anlegg, § 3.7.1 BE1 Energianlegg, § 3.7.2 BVA1 Vann- og avløpsanlegg, § 3.7.3 BAV1 Avløpsanlegg, § 3.7.4 
BTK1 Telekommunikasjonsanlegg. Det er dessuten satt av plass til en ny brannstasjon. 
 
I forbindelse med omlegging av veier til gater, etablering av nye fortau og gang/sykkelveier vil nye ledninger og 
infrastruktur anlegg etableres. 
 

7.12 Konsekvenser for næringsinteresser 
Planen har tatt vare på eksisterende næring i sentrum, gjennom regulering, se kap. 6.6.3 Næringstorget.  
 Utvidelsen av sentrum, med flere beboere, arealer til ny næringsetablering, vil skape et større kundegrunnlag for 
næringsvirksomheter. Bruk av sentrumsformål med første etasje til næring rundt gater og torg, samt kombinert 
formål som gir en fleksibilitet gir plass til en blanding av privat og offentlig tjenesteyting kombinert med bolig, dvs. 
blandet bruk og flerfunksjonell sentrum. 
 

7.13 Interessemotsetninger/avveining av virkninger  
Planens hovedmål nemlig å skape en bærekraftig, urban landsby vil bli en sterk kontrast til dagens sentrum. 
Eksisterende eneboligområder kan oppleve det som en trussel når det kommer en tettere fleretasjes byggeri. I 
flere eneboligområder er det tillatt med en fortetting, noe som kan være vanskelig å gjennomføre da det vil kreve 
en samlet detaljregulering av flere grunneiere sammen. Dette er søkt gjort lettere gjennom en avgrensning i 
mindre delområder. 
 
Etablering av ny og forbedret infrastruktur er en betydelig investering og endring av sentrum, noe som vil ha stor 
betydning for enkelte eiendommer i sentrum. Det må tas hensyn til eksisterende eiendommer, grunneiere 
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gjennom utvikling av en framdriftsplan for sentrumsutviklingen. I hele planprosessen har det vært jobbet aktivt 
med medvirkningsprosesser, plansmier, verksteder, og direkte møter med de grunneiere som er sterkest berørt. 
Planen gjenspeiler også til stor del ønsker som er fremkommet i prosessen,  
 
Fortettingen av sentrum har gjort at noen jordbruksarealer har fått formålsendring. Det er alltid uheldig å ta 
jordbruksarealer til bebyggelsesformål, og det er søkt å minske arealer som er tatt ut, men ikke på bekostning av 
en sterk fortetting av sentrum, som er i tråd med overordnede mål. 

 

 
8.0 INNKOMNE INNSPILL 
 
8.1 Uttalelser til varsel om oppstart av planarbeid - sammendrag  
 

Dokument 
 

Beskrivelse Kommentar 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

– uttalelse til varsel om igangsatt 
områderegulering – Hurdal sentrum – 
bærekraftig urban landsby – Hurdal 
kommune, brev av 17.09.2014 
 

Fylkesmannen er positiv til planarbeidets 
formål om å fortette og utvikle Hurdal 
sentrum som et lokalt knutepunkt med en 
tydelig miljøprofil. For å unngå nedbygging 
av verdifulle naturområder og 
jordressurser, og sikre gangavstand til ulike 
handels- og tjenestefunksjoner, er det 
nødvendig med en konsentrert sentrums-
avgrensing. 
Fylkesmannen oppfordrer kommunen til å 
vurdere om inngrep i dyrka og dyrkbar jord 
kan reduseres og tilbakeføres til LNF-
formål. I planforslaget må det gjøres rede 
for areal av dyrka og dyrkbar jord som 
omdisponeres. 

Enkelte jordbruksarealer er beholdt i 
områdeplanen der dette ikke går ut 
over nødvendig fortetting. Dette er 
redegjort for i planbeskrivelsenes 
kap.5.12, 6.8.4, 6.10.4 og 7.10. Flere 

landbruksområder som var regulert til 
bebyggelse i forrige KPL er nå tilbakeført til 

Landbruk (Felt Landbruk, og J4). 

Forholdene er regulert i bestemmelsenes § 6 
Landbruks-, natur- og friluftsformål samt 

reindrift, § 6.1 Jordbruk og §6.2 Skogbruk 

 

Akershus fylkeskommune 

- uttalelse til varsel om oppstart av 
planarbeid, brev av 19.09.2014 med 
vedlegg 1: Arealer for arkeologiske 
undersøkelser 
 

Fylkeskommunen oppfordrer kommunen 
til å ta et særlig ansvar for å sikre aktiv 
medvirkning fra grupper som krever 
spesiell tilrettelegging, herunder barn og 
unge.  
I den regionale planen er vekst i Hurdal 
kommune forventet å komme i 
sentrumsområdet. Det er dermed positivt 
at en utvikling av kommunesenteret er et 
satsingsområde for kommunen, for på den 
måten å bedre tilbudet til befolkningen og 
øke kundegrunnlaget for 
kollektivbetjening. Fylkeskommunen 
mener det er viktig å legge opp til en høy 
arealutnyttelse for å bidra til å nå målene i 
det regionale planarbeidet. 
Fylkeskommunen anbefaler at det 
fastsettes parkeringsbestemmelser som 
angir maksimumsnormer, også for boliger, 
og at disse er strenge. 
Fylkeskommunen vil også anbefale at det i 
bestemmelsene stilles krav om anlegg for 
sykkelparkering (sykkelparkeringsplassene 
bør fortrinnsvis være under tak nær 
inngangspartiet). 
Innenfor planområdet er det flere 
kulturminner som kan bidra til å skape et 
attraktivt sentrumsområde med særpreg 
og skape identitet i bygda. Bevaring og 
bruk av kulturminner er også bærekraftig 
utvikling. I kommunedelplanen for 
kulturminner og kulturmiljøer (2003) 
anbefales det at sentrumspreget beholdes 

Planprosessen har åpnet for en sterk 
medvirkningsprosess, hvor det også ble 
laget et eget verksted med skolebarn- 
og unge. Dette er redegjort for i kap. 
3.0 Planprosess i Planbeskrivelsen. 
 
 
 
 
 
 
 
Det er lagt opp til en høy 
arealutnyttelse i planen, med karv om 
et minimums antall boliger per felt. 
I bestemmelsenes §2.5 er det angitt 
maks norm for parkering i sentrum. 
I bestemmelsenes §2.4  
 
Tilrettelegging for sykkel er det gitt 
krav om minimums antall 
sykkelparkering, og felles 
parkeringsanlegg. 
 
 
Eksisterende kulturminner er omtalt i 
kap 5.6, 6.5.5 og 6.10.5. I 
bestemmelsene så er de ivaretatt med 
hensynssone i §8.2.3 
Verneklasser fra Kulturminneplanen er 

videreført og angir grad av 

bevaring/kravsnivå. Soner benevnes 

med H5 på plankart. 
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og tydeliggjøres gjennom bevaring og 
aktivisering av den eksisterende 
bygningsmassen. 
Fylkeskommunen viser til utfyllende 
bestemmelser og retningslinjer i 
kommuneplanen, hvor det er stilt krav til 
uteoppholdsareal og lekeplasser. 
Fylkeskommunen legger til grunn at disse 
følges opp i det videre reguleringsarbeidet. 
Fylkeskommunen vil anbefale at det i 
reguleringsbestemmelsene stilles krav om 
at leke- og fellesarealene skal være ferdig 
opparbeidet før det gis 
ferdigattest/brukstillatelse til boligene. 
Leke- og fellesarealer bør anlegges på 
steder med gode solforhold og siktlinjer fra 
boligområdene. 
Fylkeskommunen anbefaler at 
bevaringsverdige naturkvaliteter kartlegges 
tidligst mulig i planfasen slik at steder som 
er naturlig egnet for lek og opphold ikke 
utsettes for unødige inngrep. Det er viktig 
at slike områder avmerkes på plankart og 
at det i reguleringsbestemmelsene stilles 
krav om sikringstiltak i anleggsfasen. 
Fylkeskommunen vil anbefale at det 
etableres trygge ferdselsforbindelser for 
myke trafikanter før utbyggingen er 
ferdigstilt. 
Fylkeskommunen viser til at prinsippet om 
universell utforming er nedfelt i Hurdal 
kommuneplan og forutsetter at prinsippet 
videreføres i alle deler av 
reguleringsarbeidet. 
Kommunen bes å vurdere om det i planen 
skal stilles krav om at en definert andel av 
boligene skal utformes med 
livsløpsstandard. 
Fylkesrådmannen vil anbefale at 
muligheten for fjernvarmeanlegg utredes. 

 
 
 
 
Uteopphold og fellesarealer er 

beskrevet i kap. 6.5.4, 6.6.5. I 

bestemmelsene er det stilt krav til MUA 

i §3.1.9, samt krav om opparbeiding i 

rekkefølgebestemmelser §9.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
I planbeskrivelsens kap. 5.10 
Naturverdier og biologisk mangfold er 
det utdrag fra en Økologirapport som 
ble laget tidlig i planprosessen som 
grunnlag for planformål og 
bestemmelser. 
 
 
 
 
 
 
 
Planbeskrivelsens §6.6.4 omhandler 
Universell utforming, som er videreført 
i tråd med kommuneplanen. 
 
 
 
Det er en eksisterende 
nærvarmesentral i Hurdal sentrum, 
basert på flisfyring. Miljøprogrammet 
oppfordrer til tilknytning, samt bruk av 
fornybare energikilder. 

Norges vassdrag og energidirektorat 
(NVE) Region Øst 
– innspill – varsel om oppstart – 
Reguleringsplan Hurdal sentrum – 
Bærekraftig urban landsby – Hurdal 
kommune, Akershus, epost av 22.09 
2014 
 

Hurdalselva renner gjennom planområdet. 
Det må i samband med reguleringsarbeidet 
gjøres en vurdering av flomfare og hvordan 
sikkerheten vil bli ivaretatt dersom det er 
relevant mhp. utbygging. Kravene til 
sikkerhet i forhold til flom er gitt i 
byggteknisk forskrift (TEK 10) § 7-2, og er 
for boligbygg sikkerhet i forhold til en 200-
års flom. 
Vi vil anmode om at man prøver å unngå 
direkte inngrep i vassdrag, men dersom 
dette ikke er mulig må tiltakene beskrives i 
planen med hensyn på teknisk utforming, 
mulige konsekvenser i vassdraget 
(biologisk mangfold, friluftsliv, flomforhold, 
erosjon m.v) og eventuelt avbøtende tiltak. 
Store deler av planområdet ser ut til å ligge 
i et under marin grense med bl.a 
elveavsetninger, men ikke direkte marine 
avsetninger (jf. NGUs løsmassekart, 
www.ngu.no). Det bør likevel være fokus 
på grunnforhold der dette kan være 
aktuelt. 

Planbeskrivelsens kap. 5.20 beskriver 
Flomfare. Kap. 6.8.2 Lokal overvanns 
disponering, 6.8.3 Flomhåndtering. 
Dette er også omtalt i ROS- analysen. 
Bestemmelsenes §2.2 har krav om 
LOD. 
§3.1.8 Flomfare etablerer kote +181 
som laveste nivå for ny bebyggelse. 
§5.2 Naturområder er det krav som 
beskytter kantvegetasjon langs 
bekkeløp og Hurdalselva, samt §6.3 
Naturformål NF. 
 
 
 
 
 
Eksisterende grunnforhold er beskrevet 
i kap. 5.9.  
I §2.6 Geotekniske undersøkelser er 
det stilt krav om grunnundersøkelser. 
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Våre retningslinjer NVE 2/2011 
«Retningslinjer for flaum- og skredfare i 
arealplanar» ligger tilgjengelig på 
www.nve.no under fanen Flaum og skred – 
Flom- og skredfare i arealplaner, og vi ber 
om at disse legges til grunn i det videre 
planarbeidet. 

Statens vegvesen 

– uttalelse til varsel om oppstart av arbeid 
med områderegulering for Hurdal 
sentrum, brev av 23.09.2014 
 

Påpeker at deler av fylkesvegene innenfor 

planområdet ligger i gul støysonekart. Det 

er krav om støyfaglig utredning i gul sone, 

utredningen av støy skal foreligge samtidig 

med forslag til reguleringsplan ifølge T-

1442/2016. 

I områdereguleringsplanen bør det tas med 

rekkefølgebestemmelse som sier at alle 

eiendommer innenfor planområdet må 

inngå i detalj-reguleringsplan før 

kommunen kan gi tillatelse til oppstart av 

arbeid med bygge- og anleggstiltak. 

Statens vegvesen forventer at det som 

vedlegg til forslaget til område-

reguleringsplanen eller til detalj-

reguleringsplaner følger med støyutredning. 

Dersom det i område-reguleringsplanen blir 

tatt med en rekkefølgebestemmelse med 

krav om detaljereguleringsplan, vil det være 

mulig å legge ved støyutredninger som 

vedlegg til forslag til detalj-

reguleringsplanene. 

For å sikre at nødvendige støy-

skjermingstiltak blir utført før nye boliger i 

gul støysone blir tatt i bruk må det i 

områdereguleringsplanen tas med en 

bestemmelse om at støy-skjermingstiltak er 

ihht veileder T-1442/2016. 

Tema trafikksikkerhet må være med i 

planbeskrivelsen i områdeplanen.  

Planbeskrivelsen redegjør for 

støyforhold i kap. 5.18. 

I §3.1.7 er det stilt krav om 

støyretningslinjer. Disse videreføres i 

krav til detaljregulering §10.3.10, samt 

krav til tiltak §10.4.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema trafikksikkerhet ligger til grunn 

for Mobilitetsplanen, se kap 6.7, 6.10.2, 

7.9. §4 Samferdselsanlegg og teknisk 

infrastruktur sikrer at det i Hurdal skal 

prioriteres et vegsystem som øker 

andelen gående, syklende og 

kollektivreisende – samtidig som 

bilbasert transport reduseres. Gjennom 

sentrum skal fylkesveger bygges om fra 

veger til (landsby)gater.  

Statens Vegvesen 

– innspill til reguleringssaken, brev av 
13.04.2015 

Fylkesveg og kryss må utformes som 

beskrevet i Statens vegvesens håndbøker 

N100 og V121. 

Planen må sikre at busser og vogntog får 

fremkommelighet gjennom kryss. 

Det må reguleres frisiktsone i kryss og 

avkjørsler, i tillegg til regulering av 

midlertidig anleggsbelte på 10 meter der det 

er mulig. 

Det må utarbeides teknisk plan for 

ombygging av fv180, nytt kryss mellom 

fv180 og fv553 og ny trase for fv554 før 

forslaget blir lagt ut til offentlig ettersyn. 

Alle nye gater og kryss er utformet ihht. 

Statens Vegvesens håndbøker. 

Det er stilt krav om teknisk vegplan i 

§4.1.1, samt i 

rekkefølgebestemmelsenes §9.3. 

 
Forslag til områderegulering ble vedtatt av kommunestyret i Hurdal den 24.10.2018.  
For innsyn i sluttbehandling av saken vises til PS 18/88 «Områderegulering 
Hurdal Sentrum», behandling etter 1. gangs offentlig høring.  

 
9.0 AVSLUTTENDE KOMMENTAR 
 
Hurdal sentrum har potensialet til å bli et nasjonalt pilotprosjekt, og skape en modell for bærekraftig stedsutvikling 
og bygging. Hurdal sentrum vil være et nav i den videre utviklingen av en bærekraftig region, med lokal 
næringsutvikling og sentrumsutvikling hånd-i-hånd.  


