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Uttalelse med innsigelse til reguleringsplan for Sagatangen i Gran kommune 

Vi viser til kommunens brev av 20. desember 2017 med oversending av forslag til 

reguleringsplan for Sagatangen til høring. Planforslaget legger til rette for utbygging av 

sykehjem, omsorgsboliger m.m. på Sagatangen i nordre del av Gran sentrum.   

 

Statens vegvesens ansvar i planarbeidet er i første rekke knyttet til arealbruken langs riks- 

og fylkesveger. Vi uttaler oss i denne saken som forvalter av fylkesveg på vegne av 

fylkeskommunen og som statlig fagmyndighet med sektoransvar på transportområdet. 

 

Planområdet  

Planområdet grenser til fv 36. Omsorgssenteret vil få adkomst fra fylkesvegen både til 

foreslått parkeringsplass og via kryss med Granumsvegen. Adkomst til parkeringsplassen 

blir ny, mens dagens kryss med Granumsvegen er foreslått flyttet og utbedret.  

 

Vegen har funksjonsklasse D – lokal samleveg, noe som er vedtatt av fylkestinget i sak 

53/12. Fartsgrensen på strekningen er 50 og 60 km/timen, og ÅDT (årsdøgntrafikken) er på 

noe over 3000 biler i døgnet.   

 

Innsigelse til foreslått byggegrense på 10 meter  

Oppland fylkeskommune har ved vedtak i fylkestinget, FT sak 85/12, fastsatt byggegrense 

langs fylkesveg 36 på 20 meter fra midtlinje veg. Byggegrensen er vedtatt med hjemmel i 

veglovens § 29, fjerde ledd.  
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Byggegrensen langs veg skal ivareta hensynet til 

 

 trafikksikkerheten 

 vegvedlikeholdet langs vegen 

 arealbehovet ved fremtidig utbedring av vegen, og  

 miljøet langs vegen 

 

Byggegrense langs fylkesveg 36 er vist i forslag til plan som nå er på høring. For den delen 

av planområdet som ligger vest for brua over Vigga er det foreslått regulert en byggegrense 

på 20 meter fra midtlinje veg. Dette samsvarer med vedtatt byggegrense i FT sak 85/12.  

Øst for brua er det imidlertid foreslått en byggegrense på 10 meter fra senterlinje på fv. 36.  

Opprinnelig forslag fra rådmannen i Gran var en byggegrense på 12,5 meter på denne 

strekningen.  

 

I reguleringsplaner kan det fastsettes andre byggegrenser enn de som framgår av vegloven  

§ 29. Statens vegvesen kan likevel ikke akseptere at byggegrensa reduseres fra 20 til 10 

meter i det aktuelle planområdet. Foruten at området er støyutsatt, vil 10 meters 

byggegrense fra midtlinja være lite til å ivareta eventuelle framtidige arealbehov for vegen.  

 

Statens vegvesen fremmer innsigelse til den delen av planen som innebærer en byggegrense 

på 10 meter fra midtlinje på fylkesveg 36. Innsigelsen fremmes på vegne av Oppland 

fylkeskommune som vegeier. Innsigelsen kan frafalles dersom byggegrensen i vedtatt plan 

trekkes ut til minimum 12,5 meter fra midtlinje veg på strekningen øst for Vigga. Dette er 

også i samsvar med rådmannens tilrådning.  

 

Kollektivtransport 

Planen viser en ny regulert bussholdeplass i forbindelse med eksisterende holdeplass på 

motsatt side av vegen.  

 

Vi registrerer at det i planbestemmelse §4.1 k) er satt krav til at den nye holdeplassen skal 

opparbeides før det kan gis brukstillatelse eller ferdigattest for tiltak i samsvar med formålet 

innenfor o_B/T_2.  Statens vegvesen forventer at dette endres slik at rekkefølgekrav om 

opparbeiding av bussholdeplass knyttes til område o_B/T_1, dvs til brukstillatelser for 

område avsatt for første byggetrinn og dermed hoveddelen av omsorgssenteret. Ut fra 

nasjonale mål om mer miljøvennlige transportformer jf. statlige planretningslinjer for 

samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, er det viktig at området legges bedre til 

rette for kollektivtransport, både for ansatte og besøkende.  

 

Slik vi har forstått det er det også en del usikkerhet omkring byggetrinn 2 (o_B/T_2), da både 

konkrete planer for området og tidspunkt for utbygging er uavklart.   

 

Gående og syklende   

Det er i løpet av høringsperioden og i etterkant av møtet i regionalt planforum 16. januar 

kommet en forespørsel fra Gran kommune om det er greit å ta ut fortau som er regulert 

mellom bussholdeplass og kryss med Granumsvegen.  
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Statens vegvesen kan akseptere at innregulert nytt fortau langs fv. 36 sør for holdeplassen, 

og dermed også ny gangbru langs fv. 36 over Vigga, tas ut av planen. Dette under 

forutsetning av at det settes rekkefølgekrav til at det må opparbeides en universelt utformet 

gangadkomst fra bussholdeplassene til omsorgssenteret før det gis brukstillatelse for tiltak 

innenfor o_B/T_1.  

 

Det må også settes rekkefølgekrav om opparbeiding av tilrettelagt krysning av fv. 36 slik at 

folk trygt kan krysse også til og fra holdeplass på motsatt side av fylkesvegen. Vi viser til 

Håndbok V124 og N601 for planlegging og belysning av slike anlegg. 

 

Vi anbefaler at det i reguleringsplanen settes av areal som sikrer en universell utformet 

gangadkomst mellom holdeplassen og omsorgssenteret.  

 

 

Kryss og avkjørsler  

Vi er tilfreds med at det er lagt inn frisiktsoner i ombygd kryss for hovedatkomst til 

omsorgssenteret, og for den nye avkjørselen inn til parkeringsplassen.  For kryss med 

Granumsvegen er det tilstrekkelig med frisiktsone på 6x54 meter så lenge ÅDT i denne 

vegen ikke forventes å overstige 500 biler i døgnet.  

 

Det er en fordel om frisiktsonene målsettes på plankartet, slik at en enkelt kan se hvilke krav 

som gjelder. Det må knyttes bestemmelser til frisiktsonene som sier at det ikke er tillatt med 

sikthinder på over 50 cm over nivå for kjørebanen.  

 

Vi forutsetter at kryss og avkjørsler til fylkesvegen er utformet etter dimensjonerende 

kjøretøy og ellers etter kravene i vegnormalen.  

 

Statens vegvesen må ha tilsendt byggetegninger til godkjenning før etablering av ny 

avkjørsel til parkeringsplassen og ombygging/flytting av eksisterende kryss med 

Granumsvegen.   

 

Dagens avkjørsel til gnr. 262 bnr. 50 må forutsettes stengt så snart ny Granumsveg (o_SV_2) 

er etablert. Dagens avkjørsel er meget uoversiktlig, og for å bedre trafikksikkerheten 

forventer vi at eiendommen får ny avkjørsel fra baksiden via Granumsvegen.   

 

Veggrunn langs fylkesveg 

Nødvendig sideareal langs dagens fylkesveg og på utsiden av ny holdeplass med tilhørende 

plattform må reguleres til arealformålet annen veggrunn – grøntareal . Dette arealet skal 

omfatte grøfter, skjæring og fylling, og 1-2 meter utenfor bunn fylling, eller topp skjæring. 

Sikring av nok sideareal er viktig av hensyn til drift og vedlikehold av vegen.   
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Krav om gjennomføringsavtale 

For tiltak som direkte berører fylkesvegen, og hvor ev. eiendom og driftsansvar skal 

overføres til fylkeskommunen, krever Statens vegvesen at det inngås en 

gjennomføringsavtale før utbyggingen av disse tiltakene starter. Dette vil for eksempel 

gjelde for bussholdeplass og tilrettelagt krysningspunkt med belysning.  

 

Støy 

Som plankartet viser er planområdet utsatt for trafikkstøy ganske langt inn på området. 

Dette gjelder også for trafikk på fv. 36 som har en ÅDT på over 3000 biler i døgnet, og 

fartsgrense på 50 og 60 km/t forbi planområdet. Det er viktig at det blir gjennomført 

støyutredning og beregnet støy på utearealer og bygningsfasader. Vi forutsetter at 

støretningslinjene T-1442 blir fulgt opp, og at nødvendig støyskjerming blir gjennomført 

slik at retningslinjas støygrenser ivaretas for nye bygg og uteoppholdsområder.   

 

Oppsummering 

Statens vegvesen fremmer innsigelse til reguleringsplan for Sagatangen, plan- id E263.   

Innsigelsen gjelder planens forslag om 10 m byggegrense langs deler av fv. 36. Innsigelsen 

kan trekkes dersom byggegrensen endres til minimum 12,5 meter langs fv. 36 øst for Vigga 

i den vedtatte planen. På resterende strekning forutsetter vi at byggegrense på 20 meter 

opprettholdes.  

 

Foreslått fortau fra holdeplass til kryss med Granumsvegen kan etter vår vurdering fjernes 

fra planen dersom det tas inn krav om alternativ universell utformet gangadkomst mellom 

holdeplassene ved fv. 36 og omsorgssenteret. Trase for gangveg bør vises i planen.  

 

Vi forutsetter også at kommunen justerer planen i tråd med våre øvrige merknader, 

herunder endring av rekkefølgekrav for utbygging av holdeplass og krav om at annen 

veggrunn- grøntareal tas inn i planen.  

 

Vegavdeling Oppland  

Med hilsen 

 

 

Cato Løkken Hans Martin Asskildt 

avdelingsdirektør seksjonssjef   
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