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Prosjektplan for utbygging av Størenslunden Brandbu. 
 
Prosjektet som Størenslunden Park planlegger, består i å etablere nytt sceneanlegg, nytt 
servicebygg inklusive toalettanlegg og fortetting av amfiet. Ved denne investeringen skal 
Størenslunden bli en flerbrukspark for skoler, beboere, idrettslag, kulturaktører osv. Som det 
framgår av fremdriftsplanen legges det opp til å starte med servicebygget inklusive toaletter 
01.07.2019.  
 
Servicedelen består i dag av et kioskanlegg, som for lengst er utdatert. Kiosken skal rives og 
det skal bygges et nytt servicebygg som består av tilstrekkelig arealer for sitteplasser ute og 
inne. Dette omfatter også tilstrekkelig med serveringsdisker for mat og drikke, lager, 
kjølerom, toaletter osv tilpasset dagens krav og behov. Det må fremføres vann og avløp til 
servicebygget fra Scenebygget eller en hydrant nede ved inngangen til Størenslunden. Strøm 
kan tas fra et elskap like i nærheten. For å tilfredsstille Brann og rednings krav og behov må 
veien fra Brandbu Barneskole til Servicebygget utbedres. 
 Servicebygget er et kaldt bygg, beregnet stort sett for sommerbruk. Kjøkkenet er ikke 
beregnet for omfattende matlaging, men oppvarming av ferdigmat slik som grilling av pølser, 
hamburgere osv. og eventuelt produksjon av snitter. 
 
Som samarbeidspartnere i dette prosjektet er valgt JAF arkitektkontor, Gjøvik og Sweco, 
Gjøvik. Vi vil i tillegg tilknytte oss kompetanse på lyd, Hedmark og Oppland musikkråd og 
Aleksandersen lys og lyd AS. Vi har også egen kompetanse i styret på arrangement, lyd og lys 
ved Ole Vidar Lien, fra Kjell Vidars. 
 
Investeringsbudsjett for Størenslunden. 
Investeringene er basert på beregninger fra Sweco AS. 
   
Servicebygg: 
Planlegging / prosjektering  

Serveringsområde 
Toaletter                                                                                                        kr      375 000,- 

Servicebygg 
 Serveringområde                                                                                          kr   1 240 000,- 

Toaletter                                                                                                         kr   1 717 000,- 
Tilrettelegging / administrasjon                                                                               kr      168 000,-                                                                                                                   
Investering fase 1, servicebygg                                                                                 kr 3 500 000,- 
 
 
Scenebygg: 
 Scene,toaletter lager og oppholdsrom                                                       kr. 6 750 000,- 
Investering fase 2, scenebygg                                                                                    kr 6 750 000.- 
 
 
Amfi:  

Fortetting av dagens amfi                                                                             kr.     250 000,- 
Investering fase 3, amfi                                                                                               kr    250 000.- 
Sum investeringer                                                                                                     kr. 10 500 000,-  
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I tillegg til de investeringer Størenslunden Park nå planlegger har Gran kommune foretatt 

investeringer i grøntanlegg, tursti og belysning til en verdi av 1.8 mill kr. i Størenslunden. 

 

Finansieringsplan for Størenslunden 

Servicebygget 

Egeninnsats, administrasjon, tilrettelegging, andelsbrev                  kr    130 000                        

Sparebankstiftelsen Gran, innvilget                                                        kr 2 600 000 

Spillemidler, toalettdelen av anlegget, ikke bekreftet                        kr    370 000 

Varigfondet Hadeland, bekreftet                                                             kr    400 000 

Brandbu Sanitetsforening, bekreftet                                                       kr    100 000                                                      

Total finansiering servicebygget                                                             kr 3 600 000 

Scene og amfi 

Egeninnsats / dugnad, administrasjon, maling, tilrettelegging         kr    100 000                        

Sparebankstiftelsen Gran, innvilget                                                        kr    400 000 

Oppland fylke                                                                                               kr 1 300 000 

Gran kommune støtte                                                                                kr    700 000 

Øvrige støttemidler *                                                                                 kr  4 200 000 

Andelsbrev                                                                                                     kr    200 000 

Total finansiering av scene og Amfi                                                        kr  6 900 000 

Total finansiering                                                                                    KR. 10 500 000 

Første byggetrinn, servicebygget, er pr 02.04.2019 fullfinansiert og det tilsier byggestart som 

planlagt. 

 *Øvrige finansieringskilder det skal søkes støtte fra: 

Sparebankstiftelsen DnB                                                                           

Gjensidigestiftelsen    
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Lokalt næringsliv                                                             

Videre har vi forventninger til at Sparebankstiftelsen Gran blir med på Scenebygget. 

 

Fremdriftsplan for Størenslunden. 

Investeringene er store og arbeidene er omfattende og Størenslunden Park vurderer det slik 

at første prioritet er et nytt serveringsbygg. I tilknytning til dette må en del 

infrastrukturarbeider gjennomføres. 

1. Byggestart 01.07.2019 

Serveringsbygg, tilrettelegging ute, prosjektering                         kr 3 600 000 

                                                                                                  

2. Byggestart    01.06. 2020 

Scenebygg                                                                                                 kr 6 650 000 

 

3. Byggestart 01.06. 2020 

Fortetting av dagens Amfi                                                                     kr    250 000 

 

Total investering                                                                                    Kr 10 500 000 

 

 
 


