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Miljøgate Gran sentrum - framdrift og finansiering 

 

Rådmannens innstilling: 
Gran kommune er villig til å inngå med eiendommene gnr/bnr 262/135, 136, 154 i et makebytte med 
grunneiere og Oppland fylkeskommune for å få redusert fylkeskommunens risiko ved å starte med 
etappe 1 og 2. 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Brev fra Oppland fylkeskommune Ja 
Miljøgate Gran kostnader og usikkerhet Ja 
Miljøgate skisse til løsning grunnerverv (U. Off.) Nei 
 
 

Oppsummering 
Oppland fylkeskommune (OFK) har henvendt seg til Gran kommune i et brev der de spørs om Gran 
kommune er villig til å ta økonomisk risiko ved gjennomføring av miljøgata etappe 1 og 2. Gran 
handel og håntverk har drøftet mulighetene med Grunneiere om å redusere risiko ved å gå inn på 
makebytteavtaler med Gran kommune og OFK.  
 
Rådmannen drøfter mulighet for å gå inn med midler inntil en ramme på kr. 10 mill. kr, men 
innstiller på at Gran kommune er villig til å bidra i en makebytteavtale.  

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Reguleringsplan for miljøgate i Gran sentrum er utarbeidet av Statens Vegvesen og ble vedtatt av 
Gran kommunestyre 13. juni 2013. Miljøgateprosjektet skulle finansieres ved de midlene som var 
avsatt til avlasta vegnett (sidevegstiltak) i Rv.4-prosjektet. Dette var i utgangspunktet (2012) 50 mill. 
kr. (St.prp. nr. 50 2012-2013), men det viste seg ganske raskt at disse midlene ikke er tilstrekkelig til å 
dekke kostnadene til hele prosjektet. I 2015 mente vegvesenet at miljøgateprosjektet slik det var 
regulert ville koste mer enn 100 mill.kr. 
 
Prosjektet har senere gjennomgått en kvalitetssikring og reduksjon av ambisjonsnivå. Vegvesenet har 
bl.a. foreslått en endring fra tre rundkjøringer til to ordinære kryss og en rundkjøring i Granvang-
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krysset. Justert plan er vist i vedlagte presentasjon «Miljøgate i Gran sentrum» (Statens Vegvesen, 
14. sept. 2018), og her er kostnadene beregnet til totalt 88,2 mill.kr.  
Prosjektet er inndelt i 3 etapper fra sør til nord:  

- Etappe 1: Fra Coop-bygget (Gran sør) til Lidskjalv – kostnad ca. 48,2 mill.kr.  

- Etappe 2: Fra Lidskjalv til litt nord for Granvangkrysset – kostnad ca. 22,8 mill.kr  

- Etappe 3: Fra nord for Granvangkrysset til nord for kryss Jarenstranda – kostnad ca. 17,2 
mill.kr.  

Anslagene for hver etappe er angitt i 2016 verdi.  
 
Statens vegvesen anslår nå en kostand for hele prosjektet på 97,1 mill i 2019 verdi. Det er stor 
usikkerhet knyttet til anslaget og de gjør en vurdering av at det er 80 % sikkerhet for at kostnaden for 
gjennomføring av hele prosjektet vil ligge mellom 87,4 mil. Kr. og 106,9 mill. kr.  
 
Det er gjennomført flere møter mellom Gran kommune, Statens Vegvesen og Oppland 
fylkeskommune om prosjektet. Statens Vegvesen og Oppland fylkeskommune har signalisert at de 
primært ønsker å starte utbyggingen fra nord, og de ønsker en avklaring vedr. hvilken del av 
vegprosjektet som Gran kommune vil prioritere blir gjennomført først. 
 
Etter kommunestyrets vedtak er det gjennomført drøftinger med Oppland fylkeskommune, Statens 
vegvesen og Gran handel og håntverk (GHH). 
 
Gran handel og håntverk (GHH) og Hadelandshagen AS har engasjert seg i saken og gjennomført 
drøftinger med aktuelle grunneiere og fått forhåndsutsagn fra et stort antall grunneiere som tilsier at 
en kan få avstått grunn til langt lavere kostnad enn SVV har forutsatt i sine kostnadsoverslag. 
Dette forutsetter at Gran kommune er villig til å inngå i makeskifter med eiendommene  gnr/bnr 
262/135, 136, 154 
 
Det er likevel usikkerhet knyttet til grunnerverv, og en vil ikke endelig vite kostnaden ved 
grunnerverv før en har gjennomført forhandlinger. Det forutsetter også at Oppland fylkeskommune 
vil delta i slike forhandlinger for overtakelse av gammel fylkesveg (gammel rv 4) til kommunal grunn.  
 
Oppland fylkeskommune har i etterkant av et møte mellom sendt Gran kommune et brev der en har 
bedt om en avklaring av om Gran kommune vil ta risikoen ved kostnader ut over avsatt ramme på ca. 
59 mill. kr. Det er bedt om svar på dette innen 15.06.2019. 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Plan- og bygningsloven, kommuneloven. 
 
Eksisterende planer 
- Kommunedelplan for Gran sentrum (2013)  
- Reguleringsplan for miljøgate (2013) 
 
Gjeldende vedtak 
K-sak 96/18 Kommunestyrets vedtak 15.11.2018: 
1. Gran kommune ønsker at miljøgateprosjektet i Gran bygges ut ved at en starter i sør, med etappe 
1. 
Dette er viktig for å styrke Gran som regionsenter, forbedre sentrumsmiljøet og legge til rette for 
bolig- og næringsutvikling i sentrum. 
2. Gran kommune mener en fullført utbygging av miljøgata i Gran sentrum er helt sentralt for å få til 
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videre utvikling av Gran sentrum. Det er uheldig og fordyrende at dette nå deles opp i flere 
prosjekter. Gran kommune vil utfordre Oppland fylkeskommune og nye Innlandet fylkeskommune 
til å vise at de satser på Hadeland og regionsenteret ved å bevilge midler til fullføring av fylkesveien 
gjennom Gran sentrum. 
 
Økonomi 
Det er ikke satt av midler til gjennomføring av kommunale tiltak eller til å ta del i investeringen i 
Miljøgata for Gran sentrum i gjeldende økonomiplan. Gran kommune kan ikke lånefinansiere en 
investering i fylkeskommunal vei. Gran kommunes andel må da tas over driftsbudsjettet eller hentes 
fra disposisjonsfond. Det kan være mulighet for å inngå nærmere avtale der deler av investeringen 
blir kommunal, men dette må da avtales nærmere med OFK. 
 
Selv uten kostander til grunnerverv anslår SSV at kostnaden for etappe 1 og 2 ligger nært opp til 59 
millioner kr. Noe kostnader til grunnerverv må påregnes og det er stor risiko for at rammen ikke vil 
holde ved gjennomføring av etappe 1 og 2 først. Ved gjennomføring av etappe 2 og 3 er 
kostnadsanslaget  44,3 mil. kr.  
 
Bemanning 
Ingen direkte konsekvenser for kommunens bemanning. Etter at miljøgata er bygget og Jernbanegata 
er åpnet er det forutsatt at Gran kommune skal overta Storgata fra Jernbanegata og til torget. Hvis 
man starter bygging i sør bør Gran kommune gjennomføre en utvidelse av Storgata mot sør dette vil 
kreve bemanningsressurser. Eventuell deltakelse i forhandlinger med grunneiere vil også innebære 
en ressursinnsats.   
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Etter kommunestyrets vedtak i november spiller Oppland fylkeskommune ballen tilbake til Gran 
kommune med spørsmål om vi er villig til å ta del i den økonomiske risikoen i prosjektet.  Slik brevet 
er utformet oppfatter rådmannen at fylkeskommunen ønsker at Gran kommune skal ta all risiko. 
Rådmannen ser tre alternativer i saken:   

1. Gjøre vedtak om at man tar risiko ved å starte med etappe 1 og 2 

Eller 

2. Gjøre vedtak der man angir at man er villig til å gå inn med et begrenset økonomisk bidrag 
hvis fylkeskommunen starter med etappe 1 og 2. 

Eller  

3. Ikke gå inn med økonomisk bidrag. 

Vedtak etter alternativ 2 eller tre forutsetter at det settes av nødvendige midler til  dette i 
økonomiplan.   
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Det er viktig at man nå kommer i gang med utbygging av miljøgata i Gran og at en får brukt midlene 
som er satt av i rv. 4 prosjektet. Ut fra et samfunnsutviklingsperspektiv er det viktig at man får startet 
utbygging fra sør. Hvis det ikke skjer nå, er det uvisst når denne delen av miljøgata vil bli utbygd.  

Samtidig står Gran kommune ovenfor store økonomiske utfordringer med mange 
investeringsprosjekter framover. Med utgangspunkt i et kommunaløkonomisk perspektiv bør man 
ikke gå inn med midler i prosjektet. Det har hele tiden vært en forutsetning at miljøgata skulle 
gjennomføres med statlig finansiering og der fylkeskommunen skulle ta den økonomiske risikoen. 
Rådmannen kan ikke anbefale at Gran kommune skal overta all økonomisk risiko i prosjektet. Det må 
i så fall være en begrenset risiko som kommunen skal ta.  

Det er et moment at også at store deler av næringslivet ved grunneiere synes villig til å inngå i avtaler 
om makeskifte for å få til gjennomføring av miljøgata sørfra nå. Selv om det reelt sett innbærer også 
for gran kommune at man går inn med verdier i prosjektet, så mener rådmann at Gran kommune bør 
bidra i et slikt spleiselag, hvis fylkeskommunen er villig til å starte fra sør.  

Rådmannen mener det må være helt uaktuelt å ta hele den økonomiske risikoen ved gjennomføring 
av et fylkeskommunalt vegprosjekt. Rådmannen heller til som i saken i november at Gran kommune 
ikke må gå direkte inn med finansiering, men være villig til å bidra i et makeskifte. Rådmannen vil 
også minne om at det vil følge behov for kommunale investeringer ved forlengelse av Storgate som 
kommune bør følge opp når søndre del av miljøgata blir bygd.  

Hvis kommunen skal gå inn med midler må dette sannsynligvis tas av disposisjonsfondet, da 
kommunen ikke kan lånefinansiere fylkeskommunal vei. Hvor stor grad Gran kommune skal 
engasjere seg økonomisk i prosjektet av henger av politisk vilje, men rådmannen mener at en 
investering ikke bør belaste disposisjonsfondet med mer enn maks 10 millioner.  

Rådmannen formulerer to alternative vedtakstekster men vil innstille på at man ikke går inn med 
direkte økonomiske midler, men at en er villig til å bidra i et makeskifte mellom grunneiere, Gran 
kommune og fylkeskommunen.  

Gran kommune er villig til å inngå med eiendommene gnr/bnr 262/135, 136, 154 i et makebytte med 
grunneiere og Oppland fylkeskommune for å få redusert fylkeskommunens risiko ved å starte med 
etappe 1 og 2.  

Er det et politisk ønske om at Gran kommune skal bidra ytterligere kan man fatte følgende vedtak:  

Gran kommune er villig til å inngå med eiendommene gnr/bnr 262/135, 136, 154 i et makebytte med 
grunneiere og Oppland fylkeskommune for å få redusert fylkeskommunens risiko ved å starte med 
etappe 1 og 2. Gran kommune er villig til å dele ytterligere økonomisk risiko 50/50 med 
fylkeskommunen inntil en maksimal ramme på kr. 10 mill. kr.  for Gran kommunes del. 
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Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Ingen merknader 
 

 
Dato: 2. mai 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 


