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Helhetlig plan for Granavollen - orientering om status 7. april 2021 

 

Rådmannens innstilling: 
 

1. Orientering om status i arbeidet med helhetlig plan for Granavollen tas til orientering. 
2. Forslag til disposisjon for helhetlig plan for Granavollen godkjennes. 
3. Forslag til framdriftsplan for arbeidet med helhetlig plan for Granavollen godkjennes. 

 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Brev fra Gran/Tingelstad Menighetsråd ang. toalett kirkestallene, datert 17.03 2021        Ja 
 
 

Oppsummering 
 

Administrasjonen orienterte om status i møtet. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 

Fra orienteringen i planutvalgets møte 10. mars 2021 tar vi med dette foreløpige forslaget til 
disposisjon for en helthetlig plan for Granavollen:  

1.  Historie  
•   Kort introduksjon om historiske linjer og Granavollens historie 

2.  Grunnlagsinformasjon 
•  Kulturlandskap og kulturminner 
•  Landbruk og naturmangfold 
•  Infrastruktur, bygninger og arealer 

3. Drøfting av problemstillinger 
• Trafikk og vegsystem 
•  Parkering 
•  Attraksjoner / aktiviteter 
•  Bygninger / lokaler  
•  Informasjon / markedsføring 
•  Detaljer / belysning  

Saksgang Møtedato 
Planutvalget            
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4. Oppsummering og handlingsprogram 

 
Her presenteres vi også et foreløpig forslag til framdriftsplan for arbeidet: 
 

 Planutvalgsmøte Konkrete arbeidsoppgaver 

April 2021 
 

7. april: Orientering Trafikktelling – uke 15/16 

Mai 2021 
 

5. mai: Orientering  

Juni 2021 9. juni: Orientering + Befaring 
22. juni: - - - 

Trafikktelling – uke 23/24 
Arbeid med plangrunnlag 

Juli 2021 
 

  

August 2021 4. august: - - -  
25. august: Orientering + Befaring 

Trafikktelling – uke 31/32 
Arbeid med analyse av trafikktallene 

September 2021 
 

 Arbeid med et foreløpig forslag til 
helhetlig plan 

Oktober 2021 6. oktober: Behandling av foreløpig 
forslag til helhetlig plan  

Ferdigstille forslag til helhetlig plan – 
etter planutvalgets behandling 

November 2021 3. november: Behandling av 
helhetlig plan for Granavollen 

 

 
 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Plan- og bygningsloven og kulturminneloven 
 
Eksisterende planer 
Reguleringsplan for Granavollen 
 
Gjeldende vedtak 
Se ovenfor – i tillegg flere vedtak om politisk arbeidsgruppe og om helhetlig plan for Granavollen 
 
Økonomi 
Ingen direkte konsekvenser av denne saken 
 
Bemanning 
Ingen direkte konsekvenser av denne saken 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
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Vurdering/alternative løsninger 
 
Rådmannen anbefaler at orientering om status i arbeidet med helhetlig plan for Granavollen tas til 
orientering, og at forslag til disposisjon og framdriftsplan for helhetlig plan for Granavollen 
godkjennes. 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Granavollen vel og andre interessegrupper holdes orientert om arbeidet.  
 

 
Dato: 25. mars 2021 
Godkjent av rådmannen 
 
 


