
Hadeland kommune i 2035 

Våren 2015 utredes det om Gran og Lunner skal bli én ny kommune. I dette arbeidet er det laget et 
framtidsbilde som sammen med fire utredninger er grunnlaget for å vurdere etablering av én ny 
kommune. I framtidsbildet beskrives en mulig virkelighet som følge av etableringen av den nye 
kommunen. Du inviteres til en reise 20 år fram i tid – velkommen til 2035.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tilhørighet til kommunen 
Innbyggerne i den nye kommunen har sterk tilhørighet til stedet der de bor og til Hadeland. Denne identiteten 
er utviklet gjennom bevisst satsing på attraktive tettsteder og prioritering av kulturlivet. Skole og barnehage 
har satset spesielt på lokal historie, samfunnsutvikling og bruk av nærmiljøet i undervisningen. Et levende 
landbruk har ført til at kulturlandskapet er vedlikeholdt. Det vesentligste av boligbyggingen har skjedd i 
tettstedene, og kommunens mange levende bygder er opprettholdt. 
Randsfjorden og de sammenhengende skogområdene våre er friluftsområder som benyttes mye, og bidrar til 
felles identitet for innbyggerne i kommunen. Hyttebygging og økt overnattingskapasitet, spesielt på Lygna og i 
Mylla-området, bidrar sammen med økt dagsbesøk til at Hadeland oppleves som Oslos nære «grønne lunge». 
Kommunens forutsigbare jordvernpolitikk, langsiktige areal- og transportplanlegging og føringene som ble lagt i 
Regional plan for Hadeland i 2015, har vært viktig for å få til dette.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befolkningsutvikling 
I 2035 er vi 31 000 innbyggere i Hadeland kommune Dette er høyere enn prognosene for middels 
befolkningsvekst. Hovedårsaken er at kommunen har lykkes i å ta sin del av befolkningsveksten i 
Osloområdet. De fleste som har kommet hit er barnefamilier. Dette har særlig skjedd på Harestua, 
hvor tilgangen på ulike boformer har gjort stedet til et attraktivt boalternativ. Kommunen har vært 
tett på utviklingen, slik at det har vært tilgjengelige barnehageplasser og god kapasitet ved skolene.  
Størst økning i befolkningen har vi imidlertid hatt blant de over 80 år. Denne delen av befolkningen 
er mer enn fordoblet i løpet av de siste 20 årene. Helsetilstanden til denne aldersgruppen er 
forbedret mye på 20 år, slik at behovet for kommunale sykehjemsplasser ikke er økt vesentlig. 
Kommunen har også tilstrekkelig med omsorgsboliger, slik at den eldre garde bor hjemme hele livet, 
og mottar tjenester der de bor. 

Gran og Lunner kommuner vedtok høsten 2015 å etablere en ny kommune fordi: 

 det er et naturlig bo-, service og arbeidsområde 

 en kunne samordne samfunnsutvikling og næringsutvikling 

 en vil arbeide aktivt for å sikre utbygging av veg og bane 

 en vil være en attraktiv kommune for bosetting 

 en vil være en attraktiv arbeidsgiver med sterke fagmiljøer 

 en vil bli en sterkere utviklingsaktør og etablere et kostnadseffektivt tjenesteapparat 

 

Gran – kommunesenter og småby med  
 kommunens servicesenter og administrative fellesfunksjoner 
 privat tjenesteyting og servicefunksjoner 
 handelssenter 
 møteplasser  
 mangfoldig botilbud 
 «grønt sentrum» med «usynlig» parkering og godt utbygd gang- og sykkelveier 

Utdanningssentrum med Hadeland videregående skole med tilbud til ungdom og voksne 
i samarbeid med fagskoler, høgskoler og privat næringsliv 
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Samferdsel - veg, bane og sykkelsti 
Kommunen har ført en bevisst og aktiv arealpolitikk, slik at bedrifter med mange arbeidsplasser er 
lagt til tettstedene. Dette fører til at flere kan benytte kollektivtransport, gå eller sykle til og fra 
arbeid. Tydeligst ser vi dette i Gran hvor det er flest arbeidsplasser. Det er bygget gang- og sykkelveg 
mellom tettstedene, og særlig i sommerhalvåret er det mange som benytter disse.  
Samarbeidet med kommunene sør og nord for oss er videreført, og gjennom målrettet påvirkning er 
arbeidet nå satt i gang med å bygge ut en dobbeltsporet jernbane fram til Jaren. Resten av 
Gjøvikbanen skal også rustes opp og knyttes sammen med Dovrebanen. 
 
Styrket næringsarbeid 
Ved etablering av en ny kommune ble næringsarbeidet prioritert og styrket. Gjennom dette arbeidet 
ble det utviklet en næringspolitikk med solid politisk forankring. Dette ga muligheter til å 
markedsføre kommunen og orientere seg mot lokalt næringsliv og større aktører. Kommunens rolle 
som vertskap ble prioritert, og kommunen har nå et rykte på seg som et sted med kort 
saksbehandlingstid og kort veg fra vedtak til handling. Kommunen holdt fast på planene sine. 
Gjennom god dialog med utbyggere var det mulig å imøtekomme nesten alle som ville etablere 
virksomhet. Nord for Oslo er det bare et par bykommuner hvor det skapes flere arbeidsplasser. 
Mange lokalbedrifter har fordoblet sin omsetning og økte arbeidsstokken. Dette har ført til økt 
interesse for etablering.  
Pendling til Osloområdet er fortsatt viktig, særlig for de sørligste delene av kommunen. Flere av de 
nye arbeidsplassene på Hadeland er knoppskyting av denne pendlingen. Men fordi veg og bane 
stadig har blitt bedre og fremdeles er under utvikling, oppleves pendlingen som et godt alternativ til 
lokale arbeidsplasser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omstillingsdyktig og attraktiv 
Landets kommuner fikk for 15 år siden nye og flere oppgaver. Flere av disse er spesialiserte tjenester. 
Dette krevde en omfattende omlegging av tjenestene. Etableringen av den nye kommunen la til rette 
for videreutvikling av tjenestene gjennom innovasjon. Kommunen yter i dag kostnadseffektive 
tjenester av høy kvalitet. Den økte tjenesteporteføljen ga mulighet for etablering av robuste 
fagmiljøer som er en vesentlig del av dette. Kommunens attraktivitet som bosettingskommune 
skyldes et godt omdømme for høy kvalitet på tjenestene, svært gode brukerundersøkelser og 
skoleresultat langt over landsgjennomsnittet. Kommunen hadde en periode problemer med å skaffe 
rett kompetanse. Etter et målrettet arbeid er kommunen nå en konkurransedyktig og attraktiv 
arbeidsgiver.  
 

Tettsteder i kommunen 

Harestua: 
- Nytt, større sentrum 
- Klemmaparken er knutepunkt for barn og idrett 
- Utbygging av leiligheter nær stasjonen og i 

sentrum 
Roa: 

- Knutepunkt for transport 
- Boliger 
- Varehandel 

Brandbu: 
- Tettere sentrumskjerne 
- Leilighetsbygg 
- Flere forretninger til daglige behov 



Etableringen av ny kommune ga også grunnlaget for å satse på økt selvbetjening hvor innbyggere 
selv kunne ta større ansvar og initiativ gjennom godt tilrettelagte teknologiske løsninger.  
 
Kommunens innbyggere har behov for ulike tjenester gjennom ulike livsfaser. Forventingene har hele 
tiden vært i endring. Vi ser at innbyggerne stadig har økt forventing om skreddersydde løsninger, og 
at mangfoldet i tjenesteytingen krever konstant omstillingsevne.  
Den nye kommunen leverer tjenester innenfor alle områder tilpasset til det enhver tid gjeldende 
behovet. Dette krever en endringsdyktig kommunal organisasjon med både bredde- og 
spesialistkompetanse. I en ny kommune har vi lykkes med å kombinere innovativ tjenesteutvikling 
med satsning på fremtidsrettet teknologi.  
 
Det var ikke en direkte målsetning å hente ut effektiviseringsgevinster i etablering av en ny felles 
kommune, men er mulighet for driftsmessig gevinster med mulighet for økt kapasitet og kvalitet. 
Med andre ord vil tjenestene kunne styrkes på en mer kostnadseffektiv måte enn det den enkelte 
kommune vil ha anledning til på egen hånd. Det ble tidlig tydelig at det fantes en mulighet for å vri 
ressursbruken fra administrasjon til økt tjenesteyting.   

Kultur 
Kultur har vært et bevisst satsingsområde til den nye kommunen. Det mangfoldige kulturlivet er 
opprettholdt og det er stor aktivitet i kommunens mange grendehus. Samtidig har kommunen fått 
nye kulturopplevelser, særlig etter at kultursalen ved Hadeland videregående skole ble utvidet og 
bygget om til kulturhus. 
 
Det er stor aktivitet i lag og foreninger. Det har skjedd en endring i organisasjonslivet som har ført til 
noen færre, men sterkere organisasjoner som omfatter hele kommunen. Idretten er styrket med et 
aktivt svømmemiljø etter at ny svømmehall stod ferdig i 2025. Det er stor aktivitet i idrettslagene og 
musikklivet. De fleste organisasjoner har tilknytning til ett eller flere tettsteder i kommunen. 
 
Folkehelse  
Kommunen har utviklet en tydelig politikk for folkehelse. Bakenforliggende faktorer for helse som 
står sentralt er inntekt, utdanning, oppvekst og arbeid. Tidlig innsats og helhetlige tjenester er 
mantra i barnehage, skole og i helsevesenet. Det arbeides målrettet for at alle elever skal fullføre 
videregående skole og at alle med arbeidsevne skal være sysselsatt. Frivillig sektor er tett integrert i 
folkehelsearbeidet. Det er utviklet egne opplegg som medfører at lag, foreninger og andre frivillige 
har påtatt seg definerte roller for å inspirere og bistå innbyggerne i alle aldre.        
  
Frivillig sektor  
Da den nye kommunen ble etablert, ble frivillig sektor høyt prioritert. Kommunen har lagt godt til 
rette for tett samarbeid mellom kommunal tjenesteyting og frivillig sektor. Slik er tilbudene i 
kommunen i dag bredere og mer sammensatt enn tidligere. Kirkelig fellesråd og menighetsrådene 
fikk en ny giv og utgjør sammen med de fem frivillighetssentralene i kommunen en viktig ressurs som 
supplement til kommunens tjenester. Arbeidet kjennetegnes ved solid organisering, sterkt 
engasjement og høy kvalitet.      
 
Lokaldemokrati 
Kommunen er en nasjonal foregangskommune i sitt forhold til barn og unge. Kommunestyret legger 
vekt på strategier og tydelige mål for kommunens arbeid. Dette gir administrasjonen et forutsigbart 
handlingsrom for utvikling av kommunen med tilhørende tjenester.  
 
Lokalpolitikerne har høy aksept og tillitt blant folk. Dette skyldes at det er kort avstand mellom 
velgerne og de folkevalgte. De siste ti årene har rollen som politiker endret seg. Lokalpolitikerne 
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opplever å ha stor påvirkningskraft, lærer mye og har et personlig utbytte av å være lokalpolitiker. 
Det er rift om å bli nominert til partienes lister. 
 
De folkevalgte legger stor vekt på å lytte til innbyggerne og er synlige ombudsmenn. Videre pleier de 
nettverk overfor næringslivet og samfunnsaktører i og utenfor kommunen. Kommunens politikere 
har tydelig kommunisert plan for sine møter med innbyggerne. De tre viktigste møtene med 
innbyggerne er: årlige møter for alle med temaer som er dagsaktuelle og opptar ulike 
innbyggergrupper, åpne web-seminar og faste møter med elevene på Hadeland videregående skole.       
Ved forrige valg var det 83 prosent valgdeltakelse. Alle partiprogrammene har følgende felles 
kjennetegn på godt politisk arbeid: tillit, åpenhet, respekt, felles visjon og langsiktige strategier, 
raushet og humor.     
 
Bærekraft  
Satsingen på trebygg på Hadeland har gjort kommunen til en av de mest innovative 
trebyggområdene. Bioenergi fra skog er sammen med solenergi den mest vanlige energikilden til 
oppvarming. Kommunen er den «grønneste» kommunen i Norge, med meget offensiv satsing på å 
kutte CO2 utslippene. Solenergi har blitt vanlig både i private og offentlige bygg. Det er utviklet flere 
små og større Økolandsbyer nær kollektivknutepunktene på Hadeland.  
 
Slik har vi lyktes i den nye kommunen 
Med områder som vokser, både vest, sør og øst for oss, har det vært krevende å sette Hadeland «på 
kartet» og få nødvendige investeringer lagt til den nye kommunen. Hønefoss er nå knyttet til et raskt 
Inter City-jernbanenett. Kjøretiden derfra til Oslo er 25 minutter. Utviklingen på Gardermoen har 
fortsatt, selv om økningen i flytrafikken de siste 15 årene ikke har vært så stor som den var i perioden 
før 2020.  
 
Trenden i Norge nå er å bo og leve med det beste fra naturen og det urbane. Bevisst og langvarig 
markedsføring av Hadeland som en «nær og naturlig» nabo til hovedstaden har vært viktig. Det 
samme har vært tilfellet for næringsstrategien. Farten på investeringene i kommunen kom etter at 
Stortinget hadde fattet vedtak om at Gjøvikbanen skulle rustes opp med dobbeltspor fram til Jaren 
og etter utbedringer på riksveg 4 i Nittedal.  
At kommunen har hatt et framoverlent politisk lederskap, med solid støtte i befolkningen har vært av 
avgjørende betydning. Den politiske ledelsen av kommunen har vært tydelig, stilt presise krav til 
statlige og regionale myndigheter og gitt klare signaler og støtte til egen administrasjon. 
 
Med utgangspunkt i det vi nå opplever, kan vi si at Hadeland er blitt en av de mest attraktive 
tilflyttings- og etableringskommunen på Østlandet.   
 
Rammer og punkter (bør stå utenfor tekstområdet, i en marg/annen farge/annen font) 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Befolkningssituasjon anno 2035: 
 31 000 innbyggere 
 Doblet andel av eldre over 80 år. Disse er imidlertid ved bedre helse enn i 

2015, og har ikke økt behovet for sykehjemsplasser vesentlig 
 Unge familier bor i enebolig, eldre har flyttet til leiligheter 
 Den største gruppen tilflyttere er barnefamilier  behov for utbygging av 

skoler og barnehager 
 Spesielt Harestua har vokst befolkningsmessig 

 



 
 

 

 Det nye kommunestyret:  
 

 Politisk arbeid kjennetegnes av tillitt, åpenhet, respekt, felles visjon og langsiktige 
strategier, raushet og humor 

 en nasjonal foregangskommune i sitt forhold til barn og unge  
 Det er rift om nominasjonene 
 Høy aksept og tillitt blant folket 
 Kort avstand mellom velgere og politikere 
 83 prosent valgdeltagelse ved forrige valg 
 De folkevalgte pleier nettverk i næringsliv og med samfunnsaktører 

 


