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Gran Kommune 
Rådhusvegen 39 
2770 Jaren         Gran 30.01.18 
 
 
 
 
 
 
 
Høringsuttalelse Reguleringsplan Sagatangen.  
 
 
 
 
Det vises til offentlig ettersyn for Sagatangen.  
 
Styret i Gran Handel og Håndverk (GHH) har gjennomgått utsendte høringsutkast for 
reguleringsplan av Sagatangen. GHH opplever at planen er positiv for Gran Sentrum 
samtidig som den berører viktige temaer som det må tas hensyn til ved videre planlegging. 
Planen bygger opp under GHH sitt mål om å utvikle Gran sentrum som et attraktivt 
regionsenter og vi oppfatter at planen er godt i tråd med ønskene for et godt regionsenter for 
Hadeland. 
 
 
GHH synes det er meget positivt at det legges inn såpass mye areal som 30 dekar til 
grønnstruktur og naturområder. Dette er godt i tråd med føringer i tidligere planer. Det er 
også positivt at det legges inn i rekkefølgebestemmelsene at turvegen rundt Sagatangen 
skal ferdigstilles før det kan gis ferdigattest for det planlagte helsehuset. Dette synes å sikre 
allmennheten tilgjengelighet til Vigga og Jarenvannet. Det er også viktig av denne kobles 
sammen med Kjærlighetsstien sørover langs Vigga. 
 
 
Den økte arealutnyttelsen av byggeområdene synes også å være godt i tråd med planene 
som er vedtatt i og rundt Gran sentrum de siste årene.  
 
 
Det er viktig at krysset Jarenstranda/Granumsvegen blir et godt og oversiktlig kryss. Dette 
gjelder for beboere i området, trafikk og varelevering til sykehjemmet, utrykningskjøretøyer 
og ikke minst for myke trafikanter som vil benytte dette krysset til og fra Gran sentrum. 
Det er derfor bra at det er rekkefølgekrav til dette krysset og tilhørende fortau og at disse må 
være ferdig før man kan begynne bygging i området.  
Samtidig med dette bør det planlegges for adkomst til parkeringen vest for Gran stasjon som 
ligger inne i kommunedelplanen for Gran sentrum. Dette for å øke tilgjengeligheten og 
kapasiteten for togreisende på sikt. 
 
 
For regionsenteret er det viktig at det blir avsatt nok areal til parkering for beboere, ansatte 
og besøkende, slik at man unngår samme situasjon som ved Hadeland Videregående skole.  
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For den visuelle profilen for regionssenteret er det også viktig av kommunen følger opp 
planen om nordisk treverk som hovedmaterialet eller som et vesentlig innslag i fasaden.  
 
 
GHH synes planen godt ivaretar miljømessige hensyn gjennom nærheten til Gran sentrum. 
Det er kort avstand til kollektive knutepunkt, offentlige tjenester, handels- og servicetilbud, 
kulturopplevelser og ikke minst mulighet for samhandling med barnehager/skoler i området. 
For GHH er det fortsatt svært viktig at utbygging av miljøgata realiseres sørfra for å utløse 
midler og arealer til videreutvikling av regionsenteret. GHH legger til grunn at midler avsatt til 
Miljøgata ikke benyttes til trafikktiltak som utløses av bygging på Sagatangen. 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Kari Framstad Lokrheim 
Daglig leder  
Gran Handel og Håndverk 
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