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Kirkestallen på Granavollen_Plassering av toalettanlegg 

Notat etter befaring 18.03.21 

 

Tid: 18.03.2021 kl 13:00-14:00 

Sted: Kirkestallen på Granavollen  

 

Tilstede: 

 Johan Stensrud, leder i Granavollen Vel 

Anne Marie Hvattum, Granavollen Vel og Stallgruppa  

Harald Westby, leder av Planutvalget 

Gard Olsen, Gran kommune Eiendom 

Svein Svartaas, Gran kommune Eiendom 

Kari Møyner, Gran kommune Kultur 

 

BAKGRUNN FOR BEFARING 

Granavollen Vel besluttet på årsmøtet 03.03.21 at de ønsker at toalettanlegget skal ligge vest i 

bygget og ikke i øst som de tidligere har foreslått.  

Planutvalget som 02.12.20 vedtok at Kirkestallen skal restaureres og toalett skal bygges i østenden av 

bygget, vedtok i møtet 10.03 å få saken opp til ny behandling siden velet har endret anbefalingen om 

plassering av toalettanlegget. 

Kulturvernmyndighetene i Innlandet fylkeskommune har tidligere presisert at i den vestre delen av 

kirkestallene er det fortsatt bevart spiltau fra den tiden bygningen ble brukt som stall, og deres 

vurdering er at det er ønskelig å beholde disse uendret. På utsiden av spiltauene er det bevart en 

utedo. Kulturvernmyndighetene var invitert med på befaringen men hadde ikke mulighet. Avtalen 

ble å kommunisere med dem i etterkant av befaringen.  

 

BEFARING 

Undertegnede gikk raskt gjennom plassering av toalett som de siste årene er foreslått, og fordeler og 

ulemper som er diskutert ved de ulike alternativene. Plasseringer har vært: inngang fra vest, nord, 

øst og sør. Det har vært diskutert og tatt hensyn til tilgjengelighet, trafikksikkerhet, kulturverdier i 

stallen, inngrepets størrelse i bygget og hvordan best nytte det resterende arealet i stallen.  

Hvattum og Stensrud redegjorde kort om vedtak på årsmøtet i velet og endrete prioritering. De 

skisserte to mulige løsninger til inngangsparti; fra gavlen i vest lengst nord eller nytte eksisterende 
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dør i nordvest. De hadde da tatt hensyn til å unngå å ødelegge utedoer og stallinnredning som 

kulturvernmyndighetene vil bevare.  

 

1) Døra til høyre på bygget går inn til utedoene. Rommet hitenfor kan brukes til toalettanlegg 

med ny inngangsdør. 

 

1) Det vestre rommet med utedoene.  
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2) Rommet som kan bygges om til toalettanlegg. 

 

3) «Stallrommet» skal i sin helhet bestå. 

 

Inngangsparti ble diskutert. Et alternativ er fra vestveggen med en gang gjennom rommet hvor 

utedoene er. Eiendom presiserer at også inngangspartiet må brannsikres. Dette vil derfor være en 

lite egnet løsning og bedre å la hele det vestre rommet stå intakt. 
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Det må da bli inngang fra nord.  Det må bygges en ny dør som er bred nok til å tilfredsstille universell 

utforming. Tidligere har dette alternativet falt da man ikke ønsket inngang fra vegen. Vegen er i dag 

asfaltert for bred i forhold til den tidligere grusete vegen. Vegen kan med fordel smales inn slik at det 

blir bedre plass foran stallen. Tiltak med et godt inngangsparti og stengsel mot vegen er en 

forutsetning. 

Arealet på det aktuelle rommet er noe mindre enn forslaget i øst. Det er plass til to toaletter, 

stellebord og gjøre klart til en eventuell dusj. 

Pilegrimssenteret har presisert at de nå har toaletter for Kirken i sitt servicebygg og har også en dusj 

der til pilegrimer. Likevel sier leder Jane Dahl Sogn at dette kan være et alternativ, siden det på 

kveldstid må ringes etter noen som kan åpne servicebygget. En betalingsløsning både inn til toalettet 

og en kode til dusj ble nevnt på. 

Det var enighet om at det nå er viktig å komme videre i denne saken og få endelig bestem plassering 

av toalettanlegget.  Dagens alternativ kan alle gå god for. Undertegnede kontakter fylkeskommunen 

og forhører seg om løsningen kan aksepteres av dem. 

 

Jaren 19.03.21  Kari Møyner 


