
Notat 31.05.2017 – LAVE/OASO 

 

Parkeringsplasser på Sagatangen 

 

1. Innledning:  

I kommunestyrets møte 24. mai 2018 ble det stilt spørsmål om parkeringsbehovet i tilknytning til 

sykehjems- og omsorgsbolig-prosjektet på Sagatangen. I svaret fra kommunalsjefen ble det dessverre 

vist til feil parkeringsnorm fra kommuneplanens arealdel. Det er i kommunedelplan for Gran sentrum 

fra 2013 vedtatt egen norm for helsehus på 1,6 per sengeplass. Denne normen er også lagt til grunn 

for forstudien for nytt sykehjem fra september 2016 og i senere planlegging. Det er denne normen 

som ligger til grunn for forslaget til reguleringsplan for Sagatangen. Rådmannen beklager at det ble 

gitt feil opplysninger i kommunestyrets møte. 

 

2. Kommunedelplan for Gran sentrum (2013) 

I kommunedelplanens bestemmelser og retningslinjer er det under spesielle hensyn i kap. 4, angitt 

en parkeringsnorm for ulike utbyggingsformål i sentrumsområdet (pkt. 4.5). Nedenfor er de aktuelle 

bestemmelsene for sykehjem og omsorgsboliger nevnt. Dette er ikke en juridisk bestemmelse, men 

en retningslinje. Det presiseres i pkt. 4.5 at konkrete bestemmelser om parkeringskrav må tas inn 

reguleringsplaner for de enkelte byggeområdene. 

 Helsehus: 1,6 parkeringsplass pr. sengeplass 

 Bolig < 60 m2 bruksareal: 1,0 parkeringsplass pr. boenhet 

 I tillegg er det presisert at: «For omsorgsboliger som tinglyses til formålet og for 

forretningsvirksomhet med spesielt plasskrevende varer, kan kommunen etter skjønn redusere 

kravene med inntil 30%.» 

Revisjonen av kommuneplanen i 2013 skjedde i forbindelse med planlegging av nytt sykehjem m.m. 

på Morstadjordet. «Helsehus» er et begrep som ble brukt i denne kommunedelplanen, men 

begrepet ble ikke definert nærmere. Hvis en tar høyde for de funksjonene som var inne i prosjektet 

på Morstadjordet den gang, så inneholdt dette både sykehjem med alle tilhørende funksjoner, 

lokalmedisinsk senter og kontorer.  

Fra planprogrammet for revisjon av kommunedelplanen siteres følgende: 

Et nytt sykehjem med et lokalmedisinsk senter (LMS) som inkluderer en intermediær avdeling (IMA), vil ha 

behov for ca. 80 sengeplasser. Bygget skal også romme kommunelegekontor med laboratorium, kjøkken, 

barrierevaskeri (vaskeri med skille mellom ren og uren sone) og dagsenter. Antatt arealbehov vil være 6500 m2 

bruksareal, fordelt på to eller flere plan. Totalt vil tiltaket omfatte rundt 130 årsverk, fordelt på flere skift.  

Parkeringsbehovet vil være ca 130 parkeringsplasser, fordelt på 50-80 plasser for ansatte og ca 50 for 

besøkende. Det er også nødvendig med universelt utformede utomhusarealer til både rekreasjon og 

rehabilitering. Det må også påregnes en god del varelevering/logistikk. Arealbehovene gjennomgår nå en 

kvalitetssikring og kan bli endret. 



Parkeringsnormen for «helsehus» ble tatt inn i kommunedelplanens bestemmelser og retningslinjer i 

sluttfasen. Denne ble satt så høyt som 1,6 fordi dette også skulle inneholde arealer til de funksjonene 

som er nevnt ovenfor. 

  

3. Reguleringsplan for Sagatangen 

I forslaget til reguleringsplan for Sagatangen er det vist et parkeringsareal vest for Vigga på ca. 4,8 
dekar. Vanlige tekniske standarder for parkeringsareal tilsier et arealbehov pr. parkeringsplass på ca. 
22 m2, noe som gir en mulighet for etablering av ca. 218 parkeringsplasser på dette arealet. Men av 
praktiske og arronderingsmessige grunner vil nok dette tallet bli noe lavere. I tillegg er det i 
prosjektet forutsatt ca. 20 parkeringsplasser ved hovedinngangen, først og fremst beregnet som 
korttidsplasser og plasser for bevegelseshemmede. 
 

I reguleringsbestemmelsene er det tatt inn følgende to punkter om parkering for prosjektet: 
 

§ 4.9 e) Innafor formålsfelt B/T_1, B/T_2, KBA/OPT og SP_1 kan det opparbeides maksimalt 215 
parkeringsplasser for alle formål i tilknytning til helsehuset. Så mange som mulig av disse skal opparbeides 
innafor felt SP_1. 
 

§ 4.9 f) Ved nye tiltak innafor formålsfelt B/T_1 og B/T_2 skal det avsettes bilparkeringsplasser som gir 
minimum 1 plass per sengeplass ved sjukehjemmet og minimum 0,5 plass per omsorgsbolig.  

 

§ 4.9 e) er formulert slik for å angi et maksimalt behov på 215 parkeringsplasser for prosjektet slik 
det var da reguleringsplanen ble utarbeidet høsten 2017. Dersom prosjektet skulle bli utvidet utover 
dette, vil kravene slik det er formulert i § 4.9 f) benyttes. 
 

Med utgangspunkt i parkeringsnormen i kommunedelplan for Gran sentrum og forutsetningen i 
prosjektet for sykehjem og omsorgsboliger på 125 sengeplasser er det krav om: 

- 125 sengeplasser i sykehjem/omsorgsboliger x 1,6 = 200 parkeringsplasser.  

Ut fra standard parkeringsareal gjengitt ovenfor, bør det være tilstrekkelig parkeringsplasser innenfor 
avsatt areal til parkering i reguleringsforslaget.  
 

Kommunedelplan for Gran sentrum gir også mulighet til å redusere parkeringskravet med inntil 30 % 
for omsorgsboliger som tinglyses til formålet. Dette er ikke gjort i reguleringsplanforslaget, men det 
er grunnlag for å hevde at kravet til parkeringsplasser er satt noe høyere enn en må ut fra plankravet 
til parkering i kommunedelplan for Gran sentrum.  


