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DETALJREGULERING LIDSKJALVGUTUA/STORGATA, GRAN  
Vurdering av alternativer til avkjørsel      21.05.2019 

 

Skisse 1  Utgangspunktet (nåværende 
situasjon), som ble lagt til grunn 
for første skisseutkast, og som 
først omfattet kun nordre del av 
kvartalet:   

Avkjørsel fra Storgata (iht 
gjeldende regulering) mellom 
Storgata 15 og 19. Utkjøring til 
Storgata via eksisterende 
passasje mellom Storgata 19 og 
21. (Begge benyttes i dag til inn- 
og/eller utkjøring, herunder 
varelevering til Storgata 15.)   

Denne kjøresløyfen 
dimensjoneres for kjøretøy L, 
stor lastebil, dvs. for renovasjon 
og varelevering. Innkjøring til 
garasjekjeller i byggetrinn 1 
(nordre del), men senere også til 
garasjekjeller i byggetrinn 2 
(søndre del).  

Konsekvens: Innvendingene mot 
denne løsningen har vært at den 
medfører stor trafikkbelastning i 
Storgata. Utkjøring og frisikt er krevende, blant annet på grunn av den vernede 
bebyggelsen og kantparkering. For øvrig er eierne av Storgata 19 lite fornøyd med at 
det blir økt trafikk på begge sider av deres eiendom.  

 

Skisse 2 Som skisse 1, men for P-kjeller i 
søndre del etableres det inn-
/utkjøring fra ny tverrvei 
(Hovsgutuas forlengelse). 
Avkjørsel til nordre del, til 
renovasjon og varelevering vil 
være den samme som i alternativ 
1.  

Det er mulig å legge til rette for at 
varelevering til søndre del skjer 
med innkjøring fra Storgata, og 
utkjøring mellom Linstad-gården 
og nytt kontorbygg til Hovsgutua. 

Konsekvens: Fordelen vil være 
en betydelig avlastning av 
trafikken i Storgata.  
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Skisse 3 Byggetrinn 1 (nordre del) med 
samme løsning som i skisse 1.  

I byggetrinn 2 kan de to P-
kjellerne kobles sammen. I 
Storgata blir det da kun innkjøring 
til P-kjeller (samt renovasjon og 
varelevering), mens utkjøring fra 
P-kjeller går til Hovsgutua i syd.  

Konsekvens: ytterligere avlastning 
av Storgata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skisse 4 Byggetrinn 1 (nordre del) med 
samme løsning som i skisse 1.  

Parkeringskjellere kobles sammen i 
byggetrinn 2 som i skisse 3, men inn-
/utkjøring skjer fra Hovsgutua.  

Renovasjon til/fra Storgata. 
Varelevering til søndre del skjer med 
innkjøring fra Storgata, og utkjøring 
til Hovsgutua.  

Konsekvens: all personbiltrafikk skjer 
fra Hovsgutua til/fra felles 
parkeringskjeller. 
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Skisse 5 Avkjøring/nedkjøring til P-
kjellerne fra Oslolinna 
(Miljøgata). Renovasjon og 
varelevering som i alternativ 3 
eller 4, med innkjøring fra 
Storgata.  

Konsekvens: Løsningen er i 
strid med gjeldende regulering, 
som ikke tillater avkjøring fra 
Miljøgata.  

Høydeforholdene gjør det svært 
ugunstig med nedkjøring fra 
øst. Det vil bli en lang 
kjørerampe, som medfører en 
komplisert og urasjonell 
garasjeløsning. Rampen vil 
dessuten splitte utearealet i to, 
slik at det blir vanskelig å få til 
den ønskede nord-/sydgående 
gangtraséen gjennom kvartalet.  

 

 

 

 

 

Skisse 6 Kulvert under Oslolinna 
(Miljøgata), et 
«benkeforslag» i 
grunneiermøtet.  

I strid med gjeldende 
regulering, og selv om 
man ser bort fra 
kostnadene (ref. 
Stortingstunnelen), må 
dette anses som en 
urealistisk løsning med 
tanke på 
høydeutfordringene, en 
lang tunnel og 
beslagleggelse, evt. 
ekspropriasjon av 
nabotomt, tilkobling til 
annet veisystem (som 
vist her: Hovsgutua.)   

 

 

 

 



4 

Skisse 7 Lidskjalvgutua forlenges med 
toveis trafikk til/fra 
Oslolinna/Miljøgata. Nedre 
del av Lidskjalvgutua kan 
beholdes som enveis-gate.   

Inn-/utkjøring til garasjekjeller 
fra Lidskjalvgutua i nord, og 
på sikt kan de to kjellerne 
kobles sammen i 2. 
byggetrinn. Det bør vurderes 
innkjøring og/eller utkjøring til 
Hovsgutua, evnt to separate 
kjellere for nordre og søndre 
del med inn/utkjøring 
henholdsvis fra 
Lidskjalvgutua og Hovsgutua.  

For øvrig som alternativ 3 
eller 4, med 
renovasjon/vareinnkjøring i 
Storgata / Hovsgutua.  

Konsekvens: I strid med 
gjeldende regulering for 
Miljøgata.  

Skisse 8 Avkjøring fra Oslolinna/Miljøgata, med 
tosidig rampe ned, kulvert under gata 
og inn i garasjekjeller. Gran kommune 
ber om at også dette alternativet 
vurderes.  

I tillegg til rampene, forutsetter 
løsningen akselerasjons- og 
retardasjonsfelt som resulterer i et 
svært langstrakt anlegg, med store 
inngrep i den planlagte Miljøgata. Bred 
kulvert under Miljøgata (ca 10m) pga. 
90° sporingskurver rampe/kulvert. 
Toveis kulvert (b=5,5m) inn i kjeller. 
G/S-vei på østsiden må forskyves og 
legges utenom nedkjøringsrampen, 
hvor grøntrabatten bortfaller. G/S-vei 
på vestsiden forskyves også (eller 
innsnevres).  

Løsningen gir kun adkomst fra syd og 
utkjøring mot syd, dvs den vil ikke 
fungere uten at krysset 
Hovsgutua/Oslolinna bygges som 
rundkjøring. 

En slik løsning vil være så kostbar at 
den ikke kan påregnes finansiert som 
del av et boligprosjekt. Den er i strid 
med gjeldende regulering. Framdriftsmessig vil et slikt prosjekt bety utsettelse både 
av Miljøgata og sentrumsutviklingen i kvartal 13. Statens vegvesen vil trolig ha 
ytterligere kommentarer, f.eks. avstand mellom en slik kryssløsning og øvrige kryss, 
utfordringer med privat kulvert under offentlig vei mv. 

Løsningen vurderes ikke som realistisk.  
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Tilleggsalternativ, innspill mottatt 14.05.2019: 

Skisse 9, 
kulvert 
under 
Miljøgata 

 

Avkjøring via kulvert under Miljøgata; 
forslag fra Dag-Kristian Prestkvern. 

Det foreslås en kulvert under Miljøgata 
med innslag i forlengelsen av Lidskjalv-
gutua, som knyttes til Hovsvegen i nord. 
Trafikken (vest for «Miljøgata»), både fra 
sør (planområdet) og eventuelt kom-
mende trafikk fra nord, kan benytte 
kulverten og man unngår at biltrafikken 
krysser gang-/sykkelveien. Løsningen vil 
gi mindre direkte trafikkbelastning på 
«Miljøgata» når av- og påkjøringer 
reduseres. På Lidskjalvplassen foreslås 
det et stort parkeringshus under bakken i 
1-2 etg med annen bygningsmasse over. 
Kulverten kobles på dette i et veisystem. 
I møte med grunneiere 14.05.2019 
mente advokat Sundet at kommunen må 
kunne forskuttere utgiftene til en slik 
løsning, og legge inn rekkefølgebestem-
melser som fordeler kostnadene på 
framtidige utbyggere i Gran sentrum.   

 Prestkverns forslag forutsetter en sam-
menkobling av Lidskjalvgutua på ca kote 
207, med Hovsvegen på kote 216. 
Kulvert/tunnel vil få påslag i øvre del av 
Lidskjalvgutua, den vil måtte gå relativt 
dypt under Miljøgata, for så å dreie 
nordover og gå i stigning ca. 1:7 til den 
kommer opp i dagen et stykke før kryss 
med Hovsvegen. Dersom kulverten skal 
inngå i et underjordisk parkeringshus, blir 
det ytterligere komplisert. Det stilles 
spørsmålstegn ved hvem som skal 
bygge og bekoste p-hus og kulvert, og 
når dette skal skje. Fordelene med å 
unngå avkjøring fra Oslolinna og kryssing 
av g/s-vei anses ikke som avgjørende for 
verken trafikkflyten i Gran sentrum eller 
sikkerheten for myke trafikanter. 

Som de forannevnte kulvert-alternativene 
vil dette bli en kostbar løsning. Med den 
store høydeforskjellen vil den få en svært 
anstrengt stigning. Tunnel med åpninger 
vil beslaglegge mye areal. Et slikt pros-
jekt vil trolig medføre betydelig forsin-
kelse av Miljøgata, både på grunn av 
avklaring med veimyndigheter, omregu-
lering og gjennomføring.  

Vi kan ikke se at dette forslaget har for-
deler som oppveier kostnadene og kon-
sekvensene.  

Løsningen vurderes ikke som realistisk. 

 

 

 



6 

Konklusjon 

Det er flere alternativ med balanserte løsninger som gir betydelig trafikkavlastning for Storgata, og 
som er gjennomførbare og akseptable for utbyggerne. Alternativ 7 er også gjennomførbart sett fra 
utbyggers side, men forutsetter aksept fra veimyndigheten og en omregulering av Miljøgata.  

 

Etterskrift: I regionalt planforum åpnet Statens vegvesen (SVV) for muligheten om å koble 
Lidskjalvgutua til Oslolinna. Etter møtet skriver SVV: «Når det gjelder Lidskjalvgutua har SVV ingen 
innvendinger til at denne åpnes opp som adkomst til ny bebyggelse i kvartalet, og reguleres som 
enveiskjørt med innkjøring fra fv. 16 Oslolinna. Det forutsettes at avkjørsel oppfyller gjeldende 
normalkrav mht. utforming og stigningsforhold inn mot fylkesvegen.  

Planområdet bør avgrenses slik at hele avkjørselen inkludert frisiktsoner og tilknytning til regulert 
kjøreveg i Miljøgate-planen inngår. Det vil ikke være noe i vegen for å åpne denne avkjørselen før 
Miljøgata blir etablert.»  

SVV sier at avkjørsel kan leggs fra Oslolinna, men gata må være enveiskjørt med utkjøring i Storgata. 
Alternativ 7 er derfor det alternativet som nå legges til grunn, med atkomst til planområdet fra 
Lidskjalvgutua i nord og Hovsgutua i sør. Renovasjon og varelevering skjer til/fra Storgata og evnt 
Hovsgutua.  

Det er redegjort for både alternativet med enveiskjørt og toveiskjørt i øvre del av Lidskjalvgutua, og en 
veikonsulent har vært engasjert for å lage et teknisk underlag. Det tas høyde for fremtidig 
trafikkmengde, både når det gjelder til/fra planområdet og til/fra kvartalet i nord som også har avkjøring 
fra Lidskjalvgutua.  
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