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Forslag til reguleringsplan for Sagatangen- offentlig ettersyn. Merknader fra Oppland
fylkeskommune.

Vi viser til brev datert 20.12.2017 med reguleringsplan for Sagatangen til høring. Formålet med
planarbeidet er å legge til rette for nytt sykehjem og omsorgsboliger på Sagatangen i nordre del av Gran
sentrum.

Formålet med planarbeidet er i hovedsak i tråd med kommunedelplan for Gran sentrum, men
reguleringsformål for selve Sagatangen endres fra kombinert for mål bolig/næring til
bolig/tjenesteyting. Området vest for Vigga foreslås endret fra kombinert formål bolig/næring til
parkering. Det er gjennomført en konsekvensutredning av planforslaget.

Planforslaget ble presentert og diskutert i Regionalt planforum 16.01.2018.

Generelle merknader:
Planområdet ligger i utkanten avGran sentrum, med gangavstand til kollektivterminal/jernbane.
Plasseringen av en stor arbeidsplass sentrumsnært vil etter vår mening bidra positivt til
tettstedsutviklingen på Gran, med tanke på utvikling av sentrumsnære arbeidsplasser,
sentrumsfunksjoner forøvrig, tilrettelegging for kollektivtilbud m.m. Det legges til rette for trafikksikker
atkomst for gående og syklende, med kort avstand til både sentrum og omkringliggende boligområder.

Planforslaget legger også på en god måte til rette for at allmennheten får tilgang til friluftsområder
langs Jarenvatnet. Det er regulert grønnstruktur langs vassdraget som vil være positivt for
naturverdiene i området, og det legges til rette for turvei langs strandkanten. Uteoppholdsareal i
tilknytning til helsehuset skal være offentlig, og tilgjengelig for brukere, beboere og de som går tur i
området.

Våre merknader i forbindelse med varsel om oppstart er i all hovedsak vurdert i planarbeidet.

Kryssing av Vigga/vassdragshensyn:

GRAN KOMMUNE
Rådhusvegen 39
2770 JAREN



 

 

Planforslaget legger opp til to bruer over Vigga. Den ene er en gangbru i forbindelse med fylkesvegen 

innenfor bestemmelsesområde BEST_2_GANGBRU, og den andre er en oppgradering av eksisterende 

kjørebru innenfor bestemmelsesområde BEST_1_BRU. Planforslaget omtaler ikke detaljer rundt 

etablering av disse bruene, men i regionalt planforum den 16.01.18 ble det forklart fra kommunen at 

dette ikke er helt klart, og kommer på et senere tidspunkt. Det ble også opplyst om at kjørebrua 

innenfor BEST_1_BRU ikke lenger er planlagt som vei for utrykning, og at den ikke skal oppgraderes og 

dimensjoneres etter krav fra lokalt brannvesen. Det er derfor nå kun planlagt mindre endringer på 

eksisterende bru. Siden bruene ikke er detaljprosjektert er det heller ikke klart om 

etablering/oppgradering vil kreve tiltak i vassdraget. Vi ønsker derfor å minne om at tiltak som berører 

vassdrag må avklares etter relevant lovverk, slik at kommunen husker på dette hvis det skulle bli et 

behov. 

 

Kollektiv, gange og sykkel: 

Det er regulert ny bussholdeplass langs fv 36 i tilknytning til det nye parkeringsarealet. Det er 

innarbeidet rekkefølgekrav om ferdigstilling av holdeplassen, knyttet til utbygging innenfor o_B/T-2.  

 

Vi anbefaler at rekkefølgekrav om ferdigstilling av bussholdeplassen knyttes til utbygging innenfor 

o_B/T_1. Dette er den nærmeste bussholdeplassen, og allerede med utbygging av byggetrinn 1 vil det 

bli etablert et betydelig antall nye arbeidsplasser i området. Det er påregnelig at en andel av disse vil 

kunne reise med buss. For å nå nasjonale målsettinger om redusert bilbruk og økt kollektivandel, jfr 

Statlige planretningslinjer for bolig-, areal- og transportplanlegging, må det legges til rette for gode 

kollektivløsninger. 

 

Vi forutsetter at ny busslomme får universell utforming i tråd med gjeldende normaler/krav til 

utforming. Gangforbindelse mellom ny busslomme, via gangbru over Vigga og fram til nytt sykehjem og 

omsorgsboliger må også ha universell utforming. Dette vil være atkomst for både ansatte, beboere og 

besøkende til området, og må være framkommelig for alle brukergrupper hele året. 

 

Vi anbefaler at skjæring/fylling på utsiden av bussholdeplassen vises med arealformål i plankartet. Det 

er stor høydeforskjell ned til parkeringsarealet, og areal som kan utnyttes som parkeringsareal vil trolig 

være mindre enn det som er vist i plankartet. 

 

Planforslaget legger til rette for ny gangforbindelse langs fv 36, fram til den nye busslomma. Det er 

innarbeidet rekkefølgekrav om opparbeiding av gangforbindelse, knyttet til tillatelse til tiltak innenfor 

o_B/T_2. Tilsvarende rekkefølgekrav er knyttet til flytting av atkomst til o_B/T_2. Vi anbefaler at det 

stilles krav om tilrettelegging for alternativ atkomst til o_B/T_2 allerede i forbindelse med byggetrinn 1. 

Dette for å unngå at tiltak i byggetrinn 1 hindrer en hensiktsmessig framtidig atkomst til o_B/T_2. 

 

Kulturminner: 

Planforslaget er forelagt Kulturarvenheten, og de har ingen vesentlige merknader. 

 

 

 

 

Med hilsen 



 

 

 

 

 

Wibeke Børresen Gropen      Gunhild Haugum 

Teamleder, plan og miljø                                                                                    Rådgiver 

                                                                                          

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten underskrift iht. interne rutiner. 
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