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Helhetlig plan for Granavollen 
 

 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne har behandlet saken i møte 03.06.2019 
sak 12/19 
 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 03.06.2019: 
Kari Møyner orienterte i saken. 
 
Forslag fra Knut Raddum om å flytte punkt 6 til punkt 3 og endre punktet til: Kommunestyret ber 
Rådmannen utarbeide tiltak som tilfredsstiller krav om universell utforming og trafikksikkerhet på 
Kirkevangen. Kostnader innarbeides i budsjett og økonomiplan for 2020-2023 
 
Bakgrunn for nytt punkt 3: 
Kirkevangen, området rundt kommunehuset i sør til telthuset i nord, Søsterkirkene i øst og Granavolden 
Gjæstiveri i vest er et komplisert trafikalt knutepunkt som knytter sammen mange behov og interesser. 
Kulturelt og ikke mins kommersielt er området allerede sterkt belastet. Vangen er en gjennomkjørings 
veg for fastboende i området, og brukes også av landbruksmaskiner og trafikk til hoteller. I tillegg er det 
nyttekjøretøy som betjener hoteller med varer og lignende.  
 
Til å betjene denne trafikken, i tillegg til de om lag 3000 årlige gjestene som kommer i busser eller i 
privatbiler og parkerer på parkeringsplassen sør for kommunehuset benyttes veibanen. Riktignok er det 
laget en stil langs kirkemuren mot vest, men denne benyttes i liten grad, da den krysser veibanen på et 
svært uoversiktlig punkt, øst for kommunehuset. I tillegg er den lite rullestolvennlig. 
 
I denne tidvis kompliserte trafikksituasjonen, er det anlagt to parkeringsplasser for 
forflytningshemmede. På vinterstid er arealet begrenset betraktelig. Blant annet blir parkeringsplassene 
for forflytningshemmede benyttet som snø deponi.  
 
Tiltak: Det henvises til Byggteknisk forskrift (TEK 17) § 8-2 Utarbeidet utearealer med krav om universell 
utforming, underpunkt 1c. 
For å tilfredsstille kravet i forskriftene, må området på vangen gjøres slik at biltrafikk og 
gående/forflytningshemmede separeres mest mulig. Dette er en utfordring da det er besøksområde på 
begge sider av vegen. Det anbefales at steinene og det parklignende arealet midt på vangen fjernes. Det 
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samme gjelder Gregerstøtta (flyttes for eksempel til tunet til Gjestiveriet) Parkeringsplassene for 
forflytningshemmede flyttes til dette opparbeidede arealet. Her bør det også etableres en av- og 
påstigningsplass for busser og lages snuplass for busser nord for Handelslaget.  
 
Siden de merkantile aktivitetene på Granavollen øker i omgang, i tillegg til ambisjoner om ytterligere 
vekst, bør all biltrafikk gå utenom vangen. Vegen bør gå fra parkeringsplassen, krysse Vollgutua, gå øst 
for Gjestiveriet, krysse Pilgutua fortsette øst for Handelslaget og inn på Kongevegen. 
 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Knut Raddum, Hans Bjørge 
 
Votering 
Ved votering ble endringsforslaget fra Knut Raddum enstemmig vedtatt. 
 
Ved votering ble innstillingen med den vedtatte endringen vedtatt 
 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak 03.06.2019: 

1. Kommunestyret ber Rådmannen innarbeide kostnader til restaurering av Kirkestallen i budsjett- 
og økonomiplan for 2020-2023. 

2. Kommunestyret vedtar at det skal bygges et offentlig toalett i Kirkestallen. Kostnader 
innarbeides i budsjett- og økonomiplan for 2020-2023. 

3. Kommunestyret ber Rådmannen utarbeide tiltak som tilfredsstiller krav om universell utforming 
og trafikksikkerhet på Kirkevangen. Kostnader innarbeides i budsjett og økonomiplan for 2020-
2023 

4. Kommunestyret vedtar at Handelslaget skal bli stående.   
5. Kommunestyret tar beskrivelsen av restaureringsbehov på Handelslaget til orientering. En 

nærmere plan over oppussingstiltak innarbeides i budsjett- og økonomiplan for 2020-2023. 
6. Kommunestyret vedtar at det etableres belysning på Granavollen som vernemyndighetene har 

godkjent. Kostnadene innarbeides i budsjett- og økonomiplan for 2020-2023. 
7. Kommunestyret ber Rådmannen utarbeide forslag til en plan for informasjonsskilt. Kostnader 

innarbeides i budsjett- og økonomiplan for 2020-2023. 
 
 


