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Orienteringssak om forprosjektet "Kulturarena Gran" 

 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret tar sluttrapporten til forprosjektet «Kulturarena Gran» til orientering. 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Sluttrapport «Kulturarena Gran» 
Plantegninger 

Ja 
Ja 

 
 

Oppsummering 
Forprosjektet «Kulturarena Gran» er sluttført og en rapport viser et mulighetsstudie for utviklingen 
av en felles kulturarena for barn og unge i Gran kommune. Rapporten og tegningene kan danne 
grunnlag for videre politisk behandling. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Forprosjektet «Kulturarena Gran» ble satt i gang på bakgrunn av et behov og ønske fra 
kulturkontoret om å se på mulighetene for en helhetlig kulturarena for barn og unge i 
kommunen. Stiftelsen Frivillighetssentralen Gran ble med i prosjektet fordi de hadde 
lignende tanker om å se på utviklingsmulighetene for Lidskjalv.  
Prosjektet er sluttført og en endelig rapport viser et mulighetsstudie for utviklingen av en 
felles kulturarena for barn og unge i Gran kommune. Prosjektet har blitt fullfinansiert 
gjennom midler fra Sparebankstiftelsen og hadde som mandat å kartlegge og vurdere 
helheten i tjenester, organisering og lokaler, samt å komme med forslag til framtidige 
løsninger knyttet til følgende områder:  
- Hadeland kulturskole og lokalet Granvang  
- Ungdomsarena Gran, inkludert BUA, spillhus og helsestasjon for ungdom  
- Stiftelsen Gran Frivilligsentral  
- Lokalet Lidskjalv  

Saksgang Møtedato 
Kommunestyret            
Eldrerådet             
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 
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Det ble engasjert en prosjektleder fra AFRY, Jostein Fuglerud, og det ble opprettet en 
brukergruppe som bestod av virksomhetsleder for eiendom Gard Olsen og kulturskolerektor 
Anders Blystad fra kommunen og Øyvind Haslestad og Steffen Mørtvedt fra Gran 
Frivillighetssentral. I tillegg var arkitekter fra Norconsult med i prosessen.  
Brukergruppa har hatt Granvang som utgangspunkt for samlokalisering mellom kulturskolen, 
Ungdommens hus, BUA, helsestasjon for ungdom og Gran Frivillighetssentral, og dermed 

fulgt opp mandatet som stod i søknaden til Sparebankstiftelsen. En slik samlokalisering krever 
flere tilbygg på Granvang. Mulighetsstudiet er delt i 3 byggetrinn. Se for øvrig rapporten og 
plantegningene for mer utfyllende informasjon. 
 
 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Ingen 
 
Eksisterende planer 
Ingen 
 
Gjeldende vedtak 
Ingen  
 
Økonomi 
Dersom det vedtas å gå videre med dette prosjektet i framtiden, er de gitte kostnadsramme i 
rapporten veiledende. Det er ikke rammer innenfor kommunens økonomiplan til å gjennomføre 
prosjektet. 
 
Bemanning 
Ingen 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Ja 
Eldrerådet Ja 
Rådet for funksjonshemmede Ja 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Det er behov for en samlet kulturarena for barn og unge i Gran som dekker både undervisning, 
fritidstilbud og sosial møtearena. Rapporten viser at Granvang egner seg godt til dette formålet. Men 
den økonomiske realismen tilsier at det må ses nærmere på alternative løsninger.  
I rapporten er byggeprosjektet delt i 3, hvor første del er oppussing av det eksisterende Granvang 
samt et påbygg for å kunne ta i bruk 3. etasje. Andre del av rommer lokaler for UngHadeland, 
spillhus, BUA og helsestasjon for ungdom. Tredje del av byggetrinnet er tenkt Frivillighetssentralen. 
Det er også tatt med en alternativ utredning for å rehabilitere Lidskjalv som viser seg å være vesentlig 
rimeligere enn byggetrinn 3.  
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En oppsummering av prosjektet.  

1. Det er mulig å bygge et relativt rimelig kulturhus ut av Granvang, men samlet sett er 
kostnadene for store til at Gran kommune kan løfte hele prosjektet alene i den økonomiske 
situasjonen kommunen er nå.  

2. Det er rimeligere å oppgradere Lidskjalv enn å bygge nytt. Stiftelsen Frivillighetssentralen 
Gran jobber uavhengig med å se på mulighetene for dette, og dermed gjøre bygget 
funksjonelt i mange år fremover.  

3. Kostnadsrammen for en mer begrenset oppgradering av Granvang (byggetrinn 1) er mer 
realistisk. Det vil gi et funksjonelt kulturhus særlig med tanke på tilbud innen scene og 
musikk.  Det er ikke avsatt rammer for dette i inneværende økonomiplanperiode. Det kan 
vurderes å legges inn framtidige budsjett- og økonomiperioder. Dette alternativet vil løfte 
kulturskolen som et ressurssenter i kommunen og det vil kunne gi større muligheter for 
sambruk med korps, lag og foreninger. 

4. Det bør utredes alternative løsninger for å etablere en ungdomsarena sammen med BUA. 
 
Prosjektet har gitt nødvendige avklaringer i forhold til hva som er realistiske investeringskostnader 
for å utvikle en helhetlig kulturarena sammen med frivilligsentralen på Granvang. Ut i fra dette 
oppfatter rådmannen det slik at det bør arbeides videre etter punkt to og fire ovenfor. Om det kan 
være aktuelt med en mer begrenset oppgradering av Granvang (byggetrinn 1) må en komme tilbake 
til ved senere behandlinger av økonomiplan for Gran kommune.   
 
Rådmannen anbefaler at kommunestyret tar forprosjektet til orientering 
 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Ingen 
 

 
Dato: 14. januar 2021 
Godkjent av rådmannen 
 
 


