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1. Bakgrunn 
Stiftelsen Gran Frivilligsentral («Frivilligsentralen») og Gran kommune v/ Kulturkontoret søkte høsten 
2019 Sparebankstiftelsen Gran om midler til et felles forprosjekt for å se på behov og muligheter knyttet 
til de aktuelle tjenesteområder.  
Sparebankstiftelsens styrevedtak i sak 128/2019 gav NOK 750 000,- til forprosjekt «Kulturarena Gran».  
 
Målet har vært 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 tidligere innspill om etablering av Ungdommens Hus 
- Stiftelsen Gran Frivilligsentral 
- Lokalet Lidskjalv 
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2. Sammendrag  
 
Forprosjekt er utarbeidet med den forutsetning at Granvang rehabiliteres og brukes videre som 
kulturskole. Lokaler og funksjoner for Ung Hadeland og Frivilligsentralen knyttes opp mot Granvang 
gjennom tilbygg i nord-vest og nord-øst og disse vil sammen danne Granvang Kulturarena.     
Granvang vurderes som et solid bygg med god restverdi og med sentral beliggenhet med kort avstand til 
sentrum og kollektivtransport. Det er etablert varelevering samt store parkeringsareal i umiddelbar 
nærhet.    
Granvang er et kjent landemerke på Gran og er godt synlig fra sentrum og Granstunet.  
Eksisterende bygningsmasse og funksjoner egner seg godt til en ny og moderne kulturskole og storstue 
for Gran. Bygget har gode etasjehøyder, storsal og sentrale funksjoner knyttet sammen i en god 
logistikk.  
Innganger i flere etasjer samt godt dagslys-innslipp i alle etasjer gjør bygningen fleksibel og dynamisk.  
Bygget er fra 1960 tallet og ble i 2012-2013 delvis restaurert, dvs. at 1. etasje ble restaurert –  
oppgradering av 2. og 3. etasje ble ikke utført.  Byggets areal er på ca. 1515 m2 BTA.  
Prosjektgruppa har diskutert muligheten for å se på andre lokaler i kommunen, eventuelt et nybygg, 
men konkluderte med at dette ikke lå innenfor rammene til mandatet eller kostnadsrammene som var 
til rådighet. 
 
LØSNING: 
Romprogram er realisert ved 2 nye tilbygg i tillegg til eksisterende Granvang. Tilbygg A mot nord-vest 
som rommer areal for arbeidsplasser, lager og undervisning for kulturskolen og Tilbygg B mot nord-øst, 
som rommer Ungdommens hus, Helsestasjon og BUA i byggetrinn 2 og Frivilligsentralen i byggetrinn 3.   
Byggetrinn 1  Tilbygg A      305 m2 
Byggetrinn 1   Rehabilitering eks. Granvang   1715 m2 
Byggetrinn 2  Tilbygg Ung Hadeland     765 m2 
Byggetrinn 3  Tilbygg Frivillighetssentralen    665 m2 
 
Et større tilbygg i nord-øst er ifølge vår vurdering den beste løsningen og gir en tydelig henvendelse mot 
sentrum med ny hovedinngang. Tilbyggets volum tilpasses Granvang og faller inn i stigning i terreng. 
Granvangs eksisterende fasade og inngang beholdes som i dag, mens det etableres nye adkomster i 2. 
og 3. etasje på baksiden av bygget.  
 
Ny hovedinngang og trappetårn i tilbygg B i byggetrinn 1 vil gi full universell adkomst til hele bygget og gi 
en mulighet å markere Granvang Kulturarena som kulturhus i sentrum av Gran. Nytt trappetårn gir god 
sirkulering i hele bygningsmassen og knytter nytt og eksisterende bygg sammen.   
Tilbygg B vil gi moderne og egnede lokaliteter for Ung Hadeland, BUA og Helsestasjon. Samlokalisering 
med kulturskole og forsamlingshus sentralt i Gran sentrum gir stor bruksvennlighet og 
utviklingspotensialet for alle enheter. Romprogram og hovedgrep i bygget etterstreber areal som kan 
transformeres ved behov og tilpasses ulike brukergrupper og funksjoner ettersom nye behov oppstår.  
Eksisterende Granvang kan med mindre ombygginger og en rehabilitering av storsal og tilhørende rom 
oppfylle romprogram og behov konkretisert av kulturskolen. Manglende areal til kontor og undervisning 
løses gjennom mindre tilbygg A mot nord-vest. Dagens bygg har gode volum og solid bygningsstruktur 
og vil med enkle grep transformeres til et modere kulturhus med referanser til byggets historie og 
tilhørighet. 
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Byggetrinn 3 i tilbygg B kan gi mulighet for en lokalisering med Frivilligsentralen, som i dag ligger plassert 
på Lidskjalv. Med enkle grep kan bygningsvolum utvides med Byggetrinn 3 og romme Frivilligsentralens 
arealbehov og supplere Granvang som et komplett innbygger hus for alle i alle aldre. 
 
 

3. Organisering  
 
Prosjektorganisasjon 
Følgende nøkkelpersoner har deltatt i arbeidet: 
 
Styringsgruppe: 
Gard Olsen (Eiendomssjef Gran kommune) 
Steffen Mørkvedt (Gran Frivillighetssentral) 
Øyvind Haslestad (Gran Frivillighetssentral) 
Anders Blystad (Gran kommune/Kulturskolen) 
 
Jostein Fuglerud (AFRY) Prosjektleder 
 
Kulturskolen - Brukermedvirkning 
Frivillighetssentral Lidskjalv - Brukermedvirkning 
Helsetjenesten Gran Kommune - Brukermedvirkning 
Kulturkontoret Gran Kommune - Brukermedvirkning 
Rådgivere (Norconsult) - ARK, RIAKU 
 
 
Prosjektleder fra AFRY, Jostein Fuglerud har ledet prosjektet og rapportert til styringsgruppa som har 
bestått av Gard Olsen og Anders Blystad fra kommunen og Øyvind Haslestad og Steffen Mørtvedt fra 
Gran Frivillighetssentral. Til utarbeidelse av arkitektoniske løsninger har Ove Mork og Gunn Pedersen fra 
Norconsult vær engasjert.  
Utover dette har det Helsetjenesten Gran kommune, Kulturkontoret Gran Kommune, driftspersonell fra 
Lidskjalv deltatt i brukermøter. 
 
 
 

4. Nye Kulturarena Gran 

4.1 Brukermedvirkning, sambruk og synergieffekter ved Kulturarena Gran 
 

4.1.1 Kulturskolen 

Kulturskolen er en utdanningsinstitusjon nedfelt i opplæringsloven § 13-6 og skal betegnes som et 
skoleslag. Undervisningslokalene er tilpasset hvert enkelt fagområde med det utstyr og materiale som 
hører med. Ikke bare er mye av utstyret svært verdifullt, men undervisningsrommene brukes fullt ut 
gjennom uka. Dette gjør at kulturskolens lokaler ikke egner seg til utleie for andre aktører.  
Det er viktig å opprettholde et skille mellom kulturskolen som et skoleslag og andre fritidstilbud. Like 
fullt skal kulturskolen være et lokalt ressurssenter for all kunst og kultur og da er det nødvendig med et 
godt samarbeid og god kommunikasjon med aktører som UngHadeland og lag og foreninger innen 
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kulturfeltet på Hadeland. Dette vil ha synergieffekter som ikke bare styrker kulturskolen i seg selv, men 
gir barn og unge et svært variert og kvalitativt høyt kultur- og fritidstilbud. Det som gjøres hver for seg 
og det som gjøres sammen skal være forutsigbart, samtidig som det skal være nyskapende og 
grensesprengende. Resultatet vil være en smeltedigel av spennende aktiviteter for barn og unge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Storsalen 
Det er ønskelig at sambruken knyttet til storsalen er definert rundt lag og foreninger som driver kunst- 
og kulturopplæring med barn og unge, samt kulturaktiviteter i seg selv. Gran jente- og guttekorps øver 
til vanlig i gymsalen på Gran ungdomsskole og ønsker seg sterkt inn på Granvang (de er her 2 kvelder i 
uka nå under koronaen). Forholdene i gymsalen er ikke bra, jf. akustikkrapport.  
Kulturskolen har behov for å bruke storsalen 3 dager i uka til sin undervisning, og korpset 2. I tillegg er 
det stor pågang i helgene ved at andre korps, kor, strykeorkesteret, etc. booker seg inn.  
Denne sambruken av storsalen vil ha en svært positiv effekt ikke bare for samarbeidet mellom 
kulturskolen og de nevnte lag og foreninger som bruker salen og de synergieffekter dette kan gi, men 
også for kulturlivet i seg selv. Denne type øvings- og fremføringsarena er en mangelvare i distriktet, og 
det må legges opp til at leie av storsalen har en rimeligere pris enn Hadeland Kultursal. 
Videre er det åpent for å ha foredrag, kurs og temakvelder etc. i lokalet, men det bør utarbeides et 
reglement som har en prioritert rekkefølge på hva som skal inn.  
 

Hadeland kulturskole – et regionalt ressurssenter for kunst og kultur 
(Er en skole, ikke et fritidstilbud, men en forutsetting for videre fritidsaktiviteter) 

9,6 årsverk fordelt på 18 ansatte   

  
 

Ledelse og administrasjon – 1,8 årsverk, 
3 ansatte 
Kulturskoleadministrasjon 
Utleie av Granvang (storsalen, til møter 
og øvelser for lag og foreninger) 
Administrasjon av UKM, DSK og DKSS 

Undervisningen 
Undervisning som følger skoleåret (38 uker), mandag til fredag i 
tidsrommet kl. 12.00-21.00 (14 ansatte) 
- en romplan for hvilke rom som blir brukt når i løpet av en uke vil 
variere, men stort sett alle rom er i bruk en eller annen gang i løpet 
av hverdagene. 
- Undervisning av egne elever (individuelt + grupper) (4,3 årsverk) 
- Salg av undervisning til 3 korps, 2 teater og Hadeland 
strykeorkester (3,5 årsverk)  
- Undervisning av egne elever i kortere eller lengre prosjekt 

Utviklingen av kulturskolen og Granvang jf. kulturplan og rammeplan for kulturskolen  

 Mer samspillsundervisning 

 Flere lærere – nye tilbud + få ned ventelistene  

 Få Gran jente- og guttekorps inn på Granvang, samt mer individuell korpsundervisning 

 Få bygd opp studio i 3. etasje 

 Gjøre scenen om til en profesjonell arena for det frivillige kulturlivet  

 Mer samarbeid med grunnskolen  
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 Studio-rom i 3.etasje 
Arealet i 3. etasje på østsiden egner seg godt til etablering av et studierom, innspillingsrom og 
fotorom/studio, og dette kan være i sambruk mellom kulturskolen og organiserte kursaktiviteter i regi 
av UngHadeland. Det er også ønskelig at det kables ned til scenen i storsalen slik at det kan gjøres 
opptak derifra.  
 

 Felles møtearealer  
Det er viktig å ha felles møtearealer for all ungdom, uavhengig av aktiviteter som de gjør på sin fritid. 
Ungdomskafe og flere sofagrupper/plasser å henge er nødvendig for å gjøre huset attraktivt og vitalt for 
brukerne. Slike plasser kan være vel så verdifullt for en del av ungdommen som å gå på et organisert 
tilbud.  
 
Generelt  
Generelt er det viktig med sektoroverskridende samarbeid om barn og unge i kommunal sektor, både 
når det gjelder skole, fritid og helse. Det helhetlige kulturtilbudet for barn og unge i Hadeland på dette 
Kulturarena Gran-bygget vil være av stor betydning for et godt nærmiljø og oppvekstmiljø.  
 

4.1.2 Ungdommens Hus 

Betydningen av Ungdommens Hus som ressurssenteret for barn og unge i Gran (og på Hadeland). 
Ungdommens hus skal være en forlengelse av det gode forebyggende arbeidet som finnes i kommunen 
og et sted å utfolde seg i meningsfylt aktivitet. Huset skal være et satsingsområde som bygger på høy 
faglighet, være et kjerneområde og samlingspunkt på tvers av faginstanser og ungdommer. 
 

 BUA 
Viktig at BUA er lokalisert i tilknytning til arealer som benyttes av UngHadeland ellers, dette for å 
utnytte ressursene best mulig. 
Det er et mål at BUA skal være et lavterskeltilbud med god tilgjengelighet med hensyn til åpningstider. 
BUA skal ha åpningstider tilknyttet aktiviteter i regi av UngHadeland (Spillhus, ungdomsarena, 
Helsestasjon for ungdom osv.) og at ansattressurser i UngHadeland skal kunne brukes på tvers av 
«tjenester»/tilbud. 
BUA står for Barn – Unge og Aktivitet, og det er derfor helt naturlig at lokaler er plassert i Ungdommens 
Hus.  
BUA skal være for og med barn og unge, og med målet om at Ungdommens Hus skal være nettopp det; 
huset til ungdommene. BUA lokalisering i dette huset, samlokalisert med øvrige tjenester og tilbud som 
tilbys barn og unge (og voksne) vil bidra til at ungdommene også får et større eierskap til BUA.  
BUA er videre den viktigste arenaen hvor UngHadeland skal organisere sin ungdomsbedrift, hvor 
ungdom som står i fare for å falle utenfor/trenger en alternativ mestringsarena vil ha tilhold. Både kafe-
området, spillhus og grupperom vil benyttes gjennom dette tilbudet.  
Det er også tanker om meråpen BUA, adkomst/tilgang til lokalet vil være avgjørende mtp å kunne 
planlegge for dette i fremtiden.  
 

 Helsestasjon for ungdom (HFU) 
HFU har faste åpningstider og det er naturlig å legge åpningstider på ungdomsarena/ungdomskafe til 
tidspunkter hvor HFU holder åpent.  
HFU vil benytte fellesarealer i Ungdommens Hus til f.eks. temakvelder og foredrag for ungdommene.  
 

 Spillhus  
Det planlegges for å etablere Spillhus i Ungdommens Hus.  
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I arbeidet med dette tilbudet vil det innledes samarbeid med skole (grunnskole og vdg-skole) og PPT. 
Spillhus som er etablert i andre kommuner har gode erfaringer med å tilby deler av undervisningen til 
ungdom som står i fare for å falle utenfor skole/arbeidsliv via Spillhuset.  
Det er også planer om å tilby seniorkurs i regi av ungdom, dvs en arena hvor ung og gammel møtes! 
 
 
Generelt  
Deltakelse i fellesskap er en viktig faktor i alt forebyggende arbeid blant ungdom. Når en vurderer 
fritidsaktiviteter i kommunen, bør en prøve å ha et så bredt tilbud som mulig – da det er av mindre 
betydning om det er offentlig eller privat. Men sosial inkludering og et folkehelseperspektiv tilsier at en 
bør rette fokus mot de ungdommene som rapporterer at de ikke er medlemmer av noen organisasjon 
og at de er fysisk inaktive. Nye lavterskeltilbud, som gjerne inkluderer et element av moderat fysisk 
aktivitet, bør også tas med inn som brukere av lokalene i Ungdommens Hus.  
De «uorganiserte» ungdommene rommes i stor grad av aktiviteter i regi av UngHadeland, og felles 
møteplass for både organisert og uorganisert ungdom, dvs for alle, er et tungt argument mtp å utjevne 
sosiale forskjeller og ulikhet. 
 
 
 

4.1.3 Frivillighetssentralen  

Gran frivilligsentral skal være en mangfoldig møteplass, bygget på frivillighetens premisser og lokale 

ønsker, ivaretatt av ansatte i samhandling med frivillige, lag & foreninger og kommune. 

Frivilligsentralen i Gran (stiftelse) har to bygg, hvor de administrerer mange forskjellige aktiviteter i, og 
uti fra.  
Trivselshuset i Brua, ligger sentralt i Brandbu. 
Aktivitetshuset Lidskjalv, ligger sentralt i Gran. 
 
Lidskjalv ble bygget som er samlingssted for bygdas ungdom for mer enn 100 år siden. Lidskjalv har i alle 
år vært en trivelig og kjent møteplass for folk i bygda.  
 
I tinglysningsdokumentet fra 1923 står det:  
Formål Lidskjalv: «samle ungdommen på Gran til felles opptræden for sin utvikling, og frigjøre sig for de 
krav som samfunnet stiller til dem som ældre mænd og kvinder, samle dem til fremme av god 
samfunnsaand, og i det hele fremelske kjærlighet til kirke og samfund».  
 
Lidskjalv ble restaurert/bygget om på 80 tallet. Noe av det gamle bygget ble revet, og noe ble bygget 
nytt av elever/lærere ved Gran yrkesskole. 
 
Høsten 2014 overtok Gran frivilligsentral drift av Lidskjalv. 
 
Siden 1999 har frivilligsentralen driftet ungdomsklubb på Lidskjalv. Kjelleren ble designet av/for 
ungdom, men de bruker også lokaler i hovedetasjen til aktiviteter, ved behov. Fra 2018 ble det også 
aktiviteter flere kvelder i uken for forskjellige ungdomsgrupper jfr. ArenaGran og Ung frivillig mm.. Pt. 
har GFS en 50% stilling, som legger til rette aktiviteter rettet mot ungdom. Aktiviteter driftes sammen 
med flere frivillige. 
 
Da Frivilligsentralen overtok Lidskjalv ble det satt av en 50% stilling til å organisere aktiviteter mv.. 
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Lidskjalv rommer mange aktiviteter, og på Lidskjalv organiseres det mye frivillig innsats. Med 
utgangspunkt i Lidskjalv, organiseres det også andre aktiviteter rundt om i Gran kommune. Aktiviteter 
som kan nevnes: Duarn, allsang, seniordans, seniornett, formiddagstreff på Grymyr,juletrefest, 
trimgruppe, flerkulturell gruppe, språkkafe, ruslegrupper, aktiviteter for beboere på sykehjem, boken 
kommer, Matombringelsen mm.. Lidskjalv leies også ut til lag og foreninger mv.. 
 
Lidskjalv har flere hundre besøkende hver uke, og vi ser at behovet for aktivitet/møteplass er 
stort/økende. 
 
Gran frivilligsentral har i år 2020 hatt en strategiprosess, hvor man har sett nærmere på hva GFS skal ha 
fokus på i årene fremover. Det er besluttet at GFS skal ha fokus på aktiviteter relatert til folkehelsen og 
frivillighet i Gran kommune i årene fremover. Folk i bygda blir eldre. Flere bor i nærområdet til Gran 
sentrum. Og trolig ønsker flere å bosette seg i nærområdet i årene fremover. Det å ha et uformelt lokale 
som Lidskjalv er viktig for folk. Det er viktig å skape møteplasser på tvers av politikk, kultur og religion, 
samt på tvers av alder. 
 
For å nå ønsket mål om økt og funksjonell bruk av Lidskjalv, trengs det å utbedre og utvide lokalene, for 
å dekke dagens og fremtidig behov. 
 
 

5. Granvang 
 

5.1 Dagens bruk av bygningsmassen 
 

 
DAGENS GRANVANG 

 1. etasje - kunstfagsal, et større øvingsrom, venterom og kontorlokaler.  
Kulturskolen har pr. i dag 18 ansatte fordelt på 9,6 årsverk.  
2. etasje – storsal, øvingsrom, kjøkken og forrom til storsal.  
3. etasje - øvre del av storsal og scene, bandrom, lydstudio, tekniske rom samt en leilighet, 
 som er ikke er i bruk.  
 
ADKOMST 

 Granvang ligger sentralt plassert i Gran sentrum med gangavstand fra Granstunet kjøpesenter 
og kollektivtransport. Rett ved Granvang er det etablert en større parkeringsplass som benyttes 
ved arrangement og samlinger. Det er også parkeringsmuligheter rundt bygget både i 1. og  
3. etasje samt snuplass foran inngang i 1. etasje.   
Varelevering foregår adskilt fra øvrig adkomst på baksiden av bygget.   

  
 TEKNISK STANDARD  

 Granvang vurderes som et solid bygg med god restverdi. Eksisterende bygningsmasse og 
funksjoner egner seg godt til en ny og moderne kulturskole og storstue for Gran. Bygget har 
gode etasjehøyder, storsal og sentrale funksjoner knyttet sammen i en god logistikk.  
Likevel finnes det areal som står avstengt og rom til disposisjon samsvarer ikke med behov og 
ønsker. Teknisk kvalitet på deler av bygget med tanke på luft, lys og lydisolering er ikke 
tilfredsstillende. Det er i dag mangel på lagerplass til instrumenter, øvingsrom og kontorplasser 
til ansatte samt behov for møterom i ulike størrelser. 
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 Ved oppgradering av 1. etasje ble det etablert varmeanlegg og ventilasjonsanlegg med el-kjel 
men forberedt for fjernvarme. 
  

 Granvang rommer i dag saler av ulik størrelse, visuell kunstfagsal (100 m2), sal for 
gruppeundervisning (106 m2), speilsal (40 m2) og storsal (415 m2) samt 5 studio-rom for 1-til-1 
undervisning. Salene og studio rom er ikke tilstrekkelige for å dekke etterspørsel og behov.  
 

 Eksisterende storsal trenger både bygningsmessig og teknisk oppgradering og investering for å 
fremstå som en profesjonell og attraktiv scene for kulturskolen og kulturlivet på Gran og Lunner.  

 
 
 

5.2 Nye kulturarena Gran 
 
 

 
 

 Forprosjektet har sett nærmere på samlokalisering av tjenester og aktiviteter som ligger 
innenfor Kulturkontoret og Frivilligsentralens områder. Mandatet har vært å vurdere 
synergieffekter og muligheter i et felles hus kalt - Granvang Kulturarena. Bygget skal romme 
funksjoner som i dag ligger under Hadeland kulturskole, Ungdomsarena Gran og stiftelsen Gran 
Frivilligsentral. De ulike gruppene har meldt inn sine behov og nytt romprogram viser et behov 
for tilleggsareal på ca. 1500 m2 netto. Det registrerte arealbehovet er det ikke er mulig å dekke i 
eksisterende Granvang, og dette er løst med 2 tilbygg plassert henholdsvis mot nord-vest og 
mot nord øst.  
 

 Eksisterende Granvang er tenkt å fortsatt romme kulturskolen, mens nytt tilbygg mot nord-vest 
skal romme kontor og personalareal samt lager og undervisning for kulturskolen.  
Hoved-tilbygg mot nord øst skal romme Ungdomsarena Gran og Frivilligsentralen, som i dag 
ligger plassert på bl.a. Lidskjalv. Dagens Ungdomsarena Gran skal i nytt hus inneholde flere 
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funksjoner bl.a. Helsestasjon for ungdom og BUA og vil kunne tilby mange ulike aktiviteter under 
navnet UNG Hadeland.  
 
Tilbygg er pga. Granvangs sentrale plassering mot sentrum og adkomst/parkering etablert på 
baksiden av Granvang og vil supplere dagens kulturbygg fremfor å transformere det. Nytt 
inngangsparti med trapperom og heis vil ligge sentralt plassert fra innkjøring og dagens 
hovedatkomst og knytte nytt og gammelt sammen, samt gi bygningsmassen full tilgang til alle 
etasjer og full universell utforming.   
 
TILBYGG 

 Hoved-tilbygg mot nord øst vil delvis ligge under terreng- og dette medfører at nytt volum virker 
mindre enn arealet tilsier. Plassering av tilbygg vil være godt synlig og sentral med tanke på 
tilgjengelighet fra sentrum og parkering og ses på som en forlengelse av eksisterende Granvang. 
Adkomst til tilbygg mot nord øst vil være fra 1, 2 og 3 etasje. Tilbygg vil være på 4. etasjer.  
 

 Tilbygg mot Nord-vest løser kulturskolens arealbehov og vil bli liggende i umiddelbar nærhet til 
eksisterende personal og øvingsrom. Det vil være adkomst til administrasjon og personalarealer 
fra egen inngang på baksiden av nytt tilbygg. Tilbygg vil være på 3 etasjer.  
 
ARKITEKTONISK UTTRYKK 

 Det har vært et viktig premiss å bevare hovedtrekk i dagens Granvang, da dette fremstår som et 
kjent landemerke i Gran sentrum og eksisterende bygningsmasse har restverdi i form av 
beliggenhet, konstruksjon, etasje høyder og dagslys. Rehabilitering av eksisterende 
bygningsmasse fremfor nybygg er også i tråd med statlige og kommunale retningslinjer om det 
«det grønne skiftet 2050» og en bevaring av Granvang vil gi lavere klimaavtrykk enn et nybygg.   
 

 Nye tilbygg vil delvis tilpasse seg eksisterende Granvang i høyder og uttrykk (tilbygg Nord-vest) 
samt bryte og tilføre nye materialer og en ekstra etasje (tilbygg nord øst). Det er tenkt 
trekledning type termo furu eller impregnert trevirke i kombinasjon med glassfasader i hoved-
tilbygg. Bruk av treverk i kledning er et naturlig valg i skogbrukskommunen Gran.  

 

 Hoved-tilbygg skal i tillegg fremheve og forsterke byggets funksjon som kulturinstitusjon og 
gjennom transparente glassfasader muliggjøre eksponering av aktiviteter og tilbud.    
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FUNKSJONER 

 Nåværende bygningskropp Granvang 
Vil fortsatt romme kulturskolen elever og ansatte. Eksisterende planløsning bygges noe om for å 
få til bedre kommunikasjon mellom etasjer og bygningskropper samt tilpasse seg romprogram 
og dagens og fremtidig areal behov.   
1. etasje vil inneholde personalrom, kunstfagsal, veslesal med birom samt venterom og 
toaletter.  
2. etasje vil hovedsakelig inneholde storsal og lagerrom til denne samt øverom.  
3. etasje vil inneholde øverom og studio/lydrom.   

 Tilbygg nord-vest 
Ekstra arbeidsrom er etablert i 1. etasje for kulturskolens ansatte.  
Lagerrom er plassert i 2. etasje med god tilgang til adkomst via heis og til storsal.  
Undervisningsrom for kulturskolens elever er plasser i 3. etasje. 

 Tilbygg nord – øst 
1. etasje rommer ny hovedinngang til storsal og Frivilligsentral med tilgang til Ung Hadeland og 
kulturskolen via nytt trapperom med heis. I Frivilligsentralens arealer finner man 
publikumslokaler med kafe, kjøkken og møterom.  
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2. etasje inneholder Frivilligsentralens store sal som kan deles i to samt BUA som er en del av 
Ung Hadeland. Arealet BUA har egen inngang fra 2. etasje og ligger hovedsakelig under 
terrengnivå, noe som er økonomisk gunstig for et areal som ikke trenger fasade i så stor grad.  
I 3. etasje ligger personalareal og møterom for Frivilligsentralen samt åpne publikumsareal for 
Ung Hadeland med egen inngang.  Kafe område med kjøkken, sal for fremvisninger og 
aktiviteter samt et stort grupperom.  Ung Hadeland har også direkte tilgang til Granvang herfra.   
4. etasje rommer Ung Hadelands spillrom som kan nås via interntrapp mellom 3. og 4. etasje.  
Her ligger også Helsestasjon for ungdom – trukket vekk fra øvrige Ung Hadeland arealer og med 
mulighet til skjermet adkomst via hovedinngang i 1. etasje.  
 
 
ADKOMST 

 Hovedadkomst til Granvang Kulturarena blir uendret – dagens situasjon videreføres med 
hovedinngang foran på sørfasaden. Men i tillegg til denne etableres det ny inngang til BUA i 2. 
etasje og eksisterende inngang i 3.etasje flyttes og utvides for direkte adkomst inn i Ung 
Hadeland. Nytt trapperom i hoved-tilbygg gjør alle etasjer tilgjengelig for alle og sammen med 
ny gangbro over storsal i 3. etasje er det nå mulig å nå alle deler i Granvang kulturarena.  
Varelevering vil foregå fra hovedinngang adkomst på baksiden av bygget eller direkte til de 
aktuelle deler f.eks. BUA i 2. etasje eller Ung Hadeland i 3. etasje.   
Parkering vil videreføres med parkeringsplass på byggets sørside ved arrangementer, drop off 
foran hovedinngang samt nye oppmerkede HC parkeringer ved alle innganger.  
Det antas at barn og unge kommer til bygget med kollektivtransport som i dag og at ansatte og 
øvrige besøkende ankommer med bil i stor grad og det er derfor viktig å ivareta god 
parkeringsdekning i tilknytning til bygget hele døgnet.   
 

 
MØTEPLASSER OG SYNERGIEFFEKT 

 Økt sambruk og synergieffekter er en av de viktigste oppgavene som en ombygging og nye 
tilbygg kan løse. Det ønskes å fremme økt samarbeid på tvers av grupperinger, enkel logistikk 
mellom bygg og etasjer samt synergieffekter ved å kunne disponere areal på en mer 
hensiktsmessig måte. Ulike prioriterte grupper under samme tak vil fremme samarbeid og  
flerbruk og forenkle utvikling av en felles plattform under navnet Granvang Kulturarena.  
 

 Møteplasser er viktig for å få til synergieffekter.  I tillegg til eksisterende plasser er det etablert 
nye møteplasser flere steder i bygget for naturlige møter og sambruk av areal og funksjoner.  
 

 Felles bruk av rom og funksjoner er arealeffektivt og gir mange positive ringvirkninger.  
I Granvang Kulturarena kan mange areal ha flerfunksjonalitet ved at man har felles 
kommunikasjonsportaler som effektiviserer bruk av areal og funksjon. I ny planløsning og 
romprogram er det lagt opp til sambruk og en arealeffektiv løsning. Forbedret arealbruk og 
effektive areal disponering gir også Granvang Kulturarena utviklingspotensialet i fremtiden.  
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6. Byggetrinn 

6.1 Rekkefølge og avhengighet 

Forprosjektet har delt opp prosjektet i 3 byggetrinn basert på mandatets prioriteringer.  
3 ulike byggetrinn gjør det mulig å finansiere og fullføre prosjektet etappevis innenfor 
kommunens investeringsplaner.  
 
Byggetrinn 1 Oppgradering av Granvang samt tilbygg nord-vest 
Dette byggetrinnet ivaretar kulturskolens behov for større areal og oppgradering ved hjelp av 
rehabilitering av eksisterende areal samt et mindre tilbygg over 3 etasjer mot nord-vest. 
Tilbygget vil gi eksisterende bygningsmasse universal adkomst og godkjent rømningsvei til alle 
etasjer.  
 
Byggetrinn 2 Hoved-tilbygg mot nord øst - del 1.  
Byggetrinnet rommer ny hovedadkomst og trapperom med heis som gir tilgang til alle deler av 
bygningsmassen.  I tillegg kommer det areal for Ung Hadelands mange ulike aktiviteter og tilbud  
over 3 etasjer.  
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Byggetrinn 3 Hoved-tilbygg mot nord øst - del 2 
I del 2 av byggetrinn 3 kommer lokaler for Frivilligsentralen over 3 etasjer. Stiftelsen flytter da fra 
Lidskjalv og inn i moderne og tilrettelagte lokaler med muligheter for flerbruk og samarbeid.   
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7. Kalkyle   

 
 
 
Granvang: 
Innvendig ombygging av 2. og 3. etg. - Noe endring av planløsning 
- Rivearbeider 
- Nye innervegger 
- Nytt gulvbelegg 
- Nye himlinger 
- Innvendig oppmaling 
- Sceneteknisk utstyr inkl tepper, lyd og bildeutstyr ca 2 mill. 
- Ny ventilasjon 
- Nytt sanitærutstyr (ikke røropplegg) 
- Nytt elanlegg inkl lys. (unntatt hovedinntak) 
- Nytt tele dataanlegg. 
 
Granvang: 
Nybygg byggetrinn 1 tilbygg A og B 
kalkylen er basert på m2-pris: 
- Trappehus 
- Inngangsparti 
- Kontorer i 1. BT1. 
Kontorfløy i BT1 tilbygg B 
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Lidskjalv: 
Innvendig ombygging omfatter: 
- Ombygging til nytt kjøkken 
- Ombygging av en toalettkjerne. 
- Nytt utstyr til tekniske anlegg 
- Tilpassing av tilførsler som kanalnett og ledningsnett. ikke full utskifting av dette. 
Ny belysning. 
Nytt kjøkken (den delen som inngår i eksisterende bygg, andre del av kjøkken inngår i nybygg) 
- Ny rømningstrapp inngår i ombygging av eksisterende. 
 

8. Konsekvens av å ikke gjennomføre kulturarena Gran 
 
Konsekvenser av å ikke gjennomføre Kulturarena Gran-prosjektet 
 
- Oppussingen av Granvang var opprinnelig tenkt i 3 faser. Det gjenstår oppgradering av om lag 
2/3 av bygningsmassen hvor det i dag blant annet er manglende ventilasjon, dårlig lydisolering, trange 
og uhensiktsmessige rom mm. Kun 1. etasje har blitt rustet opp til kulturskolelokale. Resten er ikke et 
egnet undervisningslokale for elever, lærere eller andre kulturaktører, men må allikevel driftes av 
kommunen. 
- Lag og foreninger innen kulturfeltet må fortsette å øve i gymsaler som har dårlig akustikk og luft. 
Det er et prekært behov at disse får en ny profesjonell øvings- og fremføringsarena, slik som storsalen 
kan bli.  
- Mye av undervisningen vil aldri bli bedre enn tilstanden på lokalene 
- Man mister potensialet ved samlokalisering, sambruk og de synergieffektene dette vil gi for barn 
og unge. 
-  Ungdomsarenaene finnes pr. i dag kun på midlertidige plasser, og en samlokalisering med 
kulturskolen på permanent basis vil på sikt være en bedre løsning. 
 
 

 Hvorfor er ungdomsarena viktig? (ungdomsarena = fritidsklubb) 
Ungdomsarena/ åpne møteplasser for ungdom er en sentral del av den kulturelle grunnmuren, og en 
viktig aktør i det tverrfaglige arbeidet med ungdom lokalt og regionalt. 
Gran kommune ligger over landsgjennomsnittet på barn og unge som vokser opp i vedvarende 
lavinntekt. Det at foreldre har lav inntekt, skal ikke berøve barn og unge muligheten til å delta i kunst og 
kulturliv, lek, hvile og fritid. Dette er en rett de har etter Barnekonvensjonen. Fritidserklæringen sier at 
alle barn og unge skal få delta i fritidsaktiviteter med andre. Ungdomsarena, ungdomshus og andre åpne 
møteplasser for ungdom treffer gruppen av barn og unge som lever i lavinntektsfamilier. 
Den egenorganiserte aktiviteten skjer på ungdommenes eget initiativ og premisser. Ungdomsarenaen og 
ungdomshus har en stor andel ungdom som driver med ulike former for egenorganisert aktivitet. Det 
må tilrettelegges slik at ungdom som søker seg til det egenorganiserte har anledning og arenaer 
tilrettelagt for dette. 
Sosialt samvær blant ungdom har de siste 20 årene gått ned med 26%, samtidig er det stadig flere 
ungdommer som etterspør sosiale møteplasser. Ungdomsarena og ungdomshus vil bidra til å bygge 
sosial kompetanse, tilhørighet og nettverk blant barn og unge, og har derfor en motvirkende kraft mot 
ensomhet og utenforskap. 
En god psykisk helse er viktig for barn og unges utvikling og livskvalitet. Ungdomsarena/ungdomshus 
bygger mestring, mening og tilhørighet. De er også universalforebyggende tilbud til barn og unge med 
søkelys på medvirkning. Dette bidrar til å bygge en god psykisk helse i ungdomsbefolkningen. 
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Ungdomsarena og åpne møteplasser virker kriminalitetsforebyggende ved å gi rom for medvirkning og 
inkludering av unge med svært ulik bakgrunn. Dette er arenaer som bidrar til å redusere sosial ulikhet, 
og de gir tilgang på møteplasser som får unge vekk fra negative miljøer.  
Utenforskap: Når ikke alle har lik tilgang til å delta i fritidsaktiviteter oppstår det sosial ulikhet og et skille 
mellom de som blir rike og de som blir fattige på opplevelser. Gratis tilbud som er åpne for alle, og som 
gir barn og unge gode opplevelser, mestringsfølelse og erfaringer bidrar til følelsen av fellesskap. En 
ungdomsarena/ungdomshus er et slikt tilbud og ved å aktivt jobbe med holdningsskapende arbeid 
bidrar de til forebygging av ensomhet, marginalisering, ekstremisme og radikalisering. 
 
Gran kommune har i dag ingen egnede lokaler til BUA. Dette er et tilbud som bidrar til å utjevne sosiale 
forskjeller samt er et viktig bidrag til bedre folkehelse. Tilbudet baserer seg på gratis utlån av sports- og 
fritidsutstyr. BUA er et viktig tiltak i arbeidet med å motvirke utenforskap. 
Hvis ikke Kulturarena Gran realiseres, vil Gran frivilligsentral fortsette med sine aktiviteter på Lidskjalv. 
 

9. Lidskjalv 
 
Lidskjalv ble åpnet i desember 1900 samtidig med Røykenvikbanen (Nordbanen). Bygget ble laftet, og 
den vestre deler var i to etasjer. Denne delen ble revet omkring 1980, da det ble gitt pålegg om 
brannsikring. Den vestre delen ble noen år senere, omkring 1985, erstattet av et nytt bygg i en etasje og 
kjeller. I perioden 1985- 1990 ble bygget benyttet av Gran yrkesskole, og de var også ansvarlige for 
oppfølgingen av nybygget. Ut over dette har Lidskjalv vært «ungdomshus» drevet av Gran ungdomslag. I 
2008 ble det vedtatt navneendring til Aktivitetshuset Lidskjalv, og i 2014 ble bygget overdratt til 
stiftelsen Gran frivilligsentral. 
 
Lidskjalv ligger på en attraktiv tomt, sentralt i Gran sentrum. 
 
Det er i prosjektet gjennomført en tilstandsvurdering av bygningsmassen for å se på mulighetene for 
videre drift i eksisterende lokaler (se rapport). 
 

9.1 Tiltak 
Lidskjalvs eldste del er omkring 120 år, og er i all hovedsak i god forfatning. Det er ikke funnet vesentlig 
råte, eller strukturelle feil. Også den nyere delen som er omkring 35 år synes å være solid og i god stand. 
Å bevare huset slik det er i dag med normalt vedlikehold og mindre oppgraderinger vil være en 
overkommelig oppgave.  
 
Å løfte huset opp til dagens nybygg standard vil være svært kostbart hvis mulig.  
 
Tiltak som bør utføres i nær fremtid for å ivareta bygget, og opprettholde god driftsøkonomi er: 
 
Tilbygg på nordsiden bør rives, for å gi plass til et hensiktsmessig påbygg (se tegninger) som kan gi rom 
for lagerrom, kjøkken og kontor. Et slikt påbygg vil også gi Lidskjalv et «nytt» møterom i eksisterende 
bygg. Et påbygg vil kunne gjøre Lidskjalv til et hensiktsmessig bygg, i tjeneste for frivilligheten i flere år 
fremover, i påvente av evt. andre løsninger. 
   
Innvendig ombygging omfatter, ombygging til nytt kjøkken, ombygging av en toalettkjerne, ny 
rømningstrapp fra kjeller, samt nytt utstyr til tekniske anlegg. 
Tilpassing av tilførsler som kanalnett og ledningsnett. ikke full utskifting av dette. 
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Brannteknisk rådgiver har ikke blitt engasjert i denne fasen, og det er ikke gjort en fullverdig 
brannteknisk tilstandsvurdering.  
 
Samlet ser vi liten risiko ved bruk av 1. etasje, men stiller oss svært kritiske til personsikkerheten i 
kjelleren. Det anbefales at det engasjeres uavhengig brannrådgiver for helhetlig vurdering av 
brannsikkerheten.  
 
En fremtidig samlokalisering på Granvang (Kulturarena Gran) utelukkes pt. ikke. Man antar at et prosjekt 
av nevnte størrelse kan ta flere år å gjennomføre. Når man vet mer om tidsaspekt og 
kostnader/finansiering, vil styret ved Gran frivilligsentral ta stilling til samlokalisering på Granvang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.2 Lidskjalv 
Se tilstandsvurdering  
 
 
 
 
 
 

Vedlegg: 
A23.01.100 Plan 1 etasje – Granvang 
A23.02.100 Plan 2 etasje – Granvang 
A23.03.100 Plan 3 etasje – Granvang  
A23.04.100 Plan 4 etasje – Granvang  
A40.00.100 Snitt – Granvang  
A45.00.100 Fasader 
A45.00.103 Funksjonsplan 1-4 
A80.00.100 Perspektiver fra ulike etasjer  
A80.00.101 Vew 1-3 
Vedlegg 2 – Teknisk rapport Lidskjalv  
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