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1 Bakgrunn 

1.1 INNLEDNING 

Denne sluttrapporten oppsummerer arbeidet knyttet til utarbeiding av Sentrumsprosjektets fase 1 
og 2, som har inneholdt utarbeiding av stedsanalyse for Gran sentrum, og en veileder for videre 
utvikling. Arbeidet med veilederen drøfter utviklingskonsept for sentrumsområdet, og gir innspill til 
rammer for denne utviklingen. Den inneholder også utformingsprinsipper for sentrum på flere 
nivåer, og skal benyttes som veileder ved videre utforming av reguleringsplaner og tiltak. 

Bakgrunn for prosjektet er utviklingen som har foregått i Gran sentrum de seinere årene. Stedet har 
hatt en betydelig vekst og har utviklet seg til å bli et regionsenter for Hadeland. Særlig 
sentrumsområdet mot sør har gjennomgått en sterk utvikling. Arbeidet med å regulere dagens RV 
4 til «miljøgate» vil frigjøre arealer og gi rom for ytterligere utvikling av sentrum. 

Gran kommune har ønsket å konkretisere mål og tiltak for den videre sentrumsutviklingen. 
Gjennom planutvalgsvedtak vil kommunen sammen med næringsliv, grunneiere o.a. gjennomføre 
et flerårig sentrumsprosjekt for å sikre en god og langsiktig utvikling av Gran sentrum. 

Dette er beskrevet i “Sentrumsprosjekt for Gran sentrum”. 

1.2 OM OPPDRAGET 

Norconsult fikk oppdraget med utarbeiding av stedsanalyse og utviklingsveileder for Gran 
kommune. I tillegg til å utarbeide stedsanalyse og utviklingsveileder, besto oppdraget samtidig i å 
gi innspill til eventuelle endringer i dagens kommunedelplan med bakgrunn i arbeidet med 
veilederen. Oppdraget ble gjennomført med en tilrettelagt prosess for medvirkning. 

Det er også gjennomført en handelsanalyse som del av oppdraget, som utdyping av dette temaet i 
stedsanalysen. 

Oppdraget er gjennomført i perioden september 2013 – juni 2014. 

1.3 OM SLUTTRAPPORTEN 

Denne sluttrapporten oppsummerer prosessen knyttet til utarbeiding av stedsanalysen og 
utviklingsveilederen. Disse er levert som selvstendige dokumenter. 

Sluttrapporten inneholder også vurdering og anbefaling om videre oppfølging av prosjektet.  
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2 Arbeidsprosess 

2.1 INNLEDNING 

Arbeidsprosessen har vært delt inn i faser, og vært basert på et arbeidsopplegg med høy grad av 
deltakelse lokalt. Opplegget har vært utformet av Norconsult, og ble innledningsvis i prosjektet 
drøftet og tilpasset i dialog med prosjektets arbeidsgruppe. Under følger en kort beskrivelse av 
arbeidsopplegg, prosess og deltakere. 

2.2 AKTIVITET OG FREMDRIFT 

2.2.1 Faser 

Arbeidet har fulgt følgende hovedfaser som ble lagt til grunn innledningsvis i prosjektet: 

Fase 1 Stedsanalyse 
Fase 1.1  Kartlegging 
Fase 1.2 Sted- og situasjonsforståelse 
Fase 2 Veileder 
Fase 2.1 Utviklingskonsept og tiltaksplan  
Behandling i planutvalg 
Fase 2.2 Formgivnings- og fortettingsprinsipper  
Fase 2.3 Plankonsekvenser og bestemmelser 
Sluttleveranse 
Behandling i kommunestyret 

En detaljert beskrivelse av innhold i hver fase finnes i prosjektets fremdriftsplan. Under følger en 
forenklet illustrasjon av fremdrift, som viser hvordan prosessen har vært knyttet til dokumentene 
som har blitt utarbeidet gjennom prosjektet (handelsanalyse kommer i tillegg). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Forenklet beskrivelse av fremdrift  
  

Stedsanalyse 

 

Utviklingskonsept 

(Behandling planutvalg) 

 

Utviklingsveileder 
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2.2.2 Aktiviteter 

Under følger en oversikt over gjennomførte aktiviteter gjennom prosjektet, fordelt på faser: 

Fase Aktivitet Tidspunkt 

1 Stedsanalyse   

1.1 Kartlegging Arbeidsmøte m/prosjektgruppe Ons 25.sep 2013 

 Arbeidsverksted – åpent Ons 23.okt 2013 

1.2 Steds- og situasjonsforståelse Arbeidsmøte m/prosjektgruppe Man 25.nov 2013 

2 Veileder   

2.1 Utviklingskonsept og tiltaksplan Arbeidsmøte m/prosjektgruppe Ons 22.jan 2014 

 Arbeidsverksted – åpent  Ons 12.feb 2014 

 Arbeidsmøte m/prosjektgruppe Tor 27.feb 2014 

 Kort orientering om stedsanalyse og 
utviklingskonsept i planutvalget 

Mars 2014 

2.2 Formgivnings- og fortettingsprinsipper Arbeidsmøte m/prosjektgruppe Ons 02.apr 2014 

 Behandling av stedsanalyse og 
utviklingskonsept i planutvalget 

Ons 14.mai 2014 

2.3 Plankonsekvenser og bestemmelser Arbeidsmøte m/prosjektgruppe  Tir 27.mai 2014 

Sluttleveranse  Juni 2014 

 Behandling av stedsanalyse og 
utviklingsveileder i kommunestyret 

Medio september 
2014 

 

2.3 VERKSTEDER, DIALOG OG FORANKRING 

I hver av de to hovedfasene har det blitt gjennomført et åpent arbeidsverksted med bred 
deltakelse. Temaer for verkstedene har vært "Dagens situasjon og fremtidige mål" og "Konsept og 
prinsipper for videre utvikling av Gran sentrum". Disse er oppsummert i egne rapporter og referert 
fra i stedsanalysen og utviklingskonseptet.  

Utover drøftinger og innspill fra verkstedene er det gjennomført jevnlige drøftingsmøter med 
prosjektets arbeidsgruppe. Styringsgruppa er holdt orientert gjennom prosjektet, og oppdragsleder i 
Norconsult har deltatt i utvalgte møter. Planutvalget er blitt holdt orientert gjennom prosjektet, og 
behandlet stedsanalyse og utviklingskonsept. Planutvalgets medlemmer deltok også i de to 
verkstedene. 
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2.3.1 Arbeidsgruppe 

Arbeidsgruppa har bestått av: 

Øyvind Sørlie, Gran kommune (prosjektleder) 

Solveig Brekke, Gran kommune  

Tore Solberg, Gran handel og håndverk  

Per Erik Fonkalsrud, Oppland fylkeskommune  

Christoffer Olavsson Evju, Norconsult (oppdragsleder) 

Lene Basma, Norconsult*  

Marianne Rye Beck, Norconsult*  

*deltatt etter behov. Norconsult har stilt med to representanter i hvert møte. 

Ved enkelte arbeidsgruppemøter har det blitt supplert med flere deltakere ved behov.  

 

2.4 SLUTTLEVERANSE 

Oppdraget har vært forankret i prosjektplan for Sentrumsprosjekt for Gran sentrum, og med 
grunnlag i mål og beskrivelser for fase 1 (stedsanalyse) og fase 2 (arkitekturveileder). 

Det er gjennom prosjektet gjort vurderinger rundt hver enkelt oppgave, og vurdert hva som har 
vært mest hensiktsmessig sett opp mot prosjektets hovedmål. Sluttresultatet kan derfor avvike noe 
fra enkelte punkter i prosjektplanen, men ingen av disse er vesentlige.  

Sluttresultatet er en besvarelse på beskrivelse av fase 1 og 2, og er basert på gjennomgående 
dialog og drøftinger med arbeidsgruppe, innspill og konklusjoner fra verksteder, og faglige 
vurderinger fra Norconsult. 

Hoveddokumentene i sluttleveransen er: 

 Utviklingsveileder for Gran sentrum 
Dokumentet inneholder beskrivelse av hovedprinsipper for utvikling av Gran sentrum, og 
en veileder-del til bruk ved utforming av reguleringsplaner og behandling av byggesaker. 
Dette dokumentet skal supplere kommunedelplanen. Det endelige grensesnittet mellom 
kommunedelplanen og veilederen må skje gjennom en eventuell revidering av 
Kommunedelplan for Gran sentrum. Veilederen vil være et dynamisk, men tidløst 
dokument. Derfor har det vært behov for å samtidig levere en sluttrapport med aktuelle 
innspill til oppfølging av arbeidet gjennomført i dette prosjektet. 

 Sluttrapport (dette dokumentet) 
Inneholder en oppsummering av prosessen knyttet til Sentrumsprosjekt for Gran sentrum 
fase 1 og 2. I tillegg inneholder sluttrapporten anbefalinger til videre arbeid med 
sentrumsprosjektet gjennom innspill til endringer i kommunedelplan for Gran sentrum, 
videre behandling av utviklingsveilederen og oppfølgende innsats knyttet til utvikling av 
Gran sentrum. 
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Som grunnlag for veilederen og sluttrapporten er følgende dokumenter utarbeidet: 

 Stedsanalyse 
Rapport Stedsanalyse Gran sentrum datert 10.03.2014. Dokumentet ble behandlet i 
planutvalget 14.05.14. 

 Notat Utviklingskonsept 
Notat Utviklingskonsept Gran sentrum datert 10.03.2014. Dokumentet ble behandlet i 
planutvalget 14.05.14 og vedtatt som grunnlag for arbeidet med veilederen. 

 Handelsanalyse Gran sentrum 
Handelsanalyse Gran sentrum datert 20.06.2014. Utkast var klart i forkant av 
planutvalgsmøtet 14.05.14, og deler av innholdet (kap.4 og kap.5) ble presentert som del 
av orienteringen. 
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Bilde 1 Arbeidsverksted på Gran, oktober 2013 
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3 Anbefaling om videre oppfølging 

3.1 INNLEDNING 

Hovedhensikten med dette prosjektet har vært å utarbeide stedsanalyse og utviklingsveileder for 
Gran sentrum. I tillegg er det blitt bedt om innspill til og vurdering av behov for oppdatering av 
Kommunedelplan for Gran sentrum og endring av bestemmelser og retningslinjer. 

Underveis i prosessen ble det også bestemt å utarbeide en handelsanalyse med vurderinger 
knyttet til handel og sentrumsutvikling. 

Det er også behov for å gi innspill til oppfølging av arbeidet med Utviklingsveilederen, og 
prosessen knyttet til dette. 

I tillegg kommer vurdering av andre oppgaver avdekket gjennom prosessen, som bør vurderes å 
følges opp. 

Anbefalinger til punktene beskrevet over hører ikke hjemme i selve veileder-dokumentet, som skal 
være et tidløst dokument. Dette kapittelet inneholder derfor vurderinger og anbefalinger knyttet til 
oppfølging av prosjektet, delt inn i følgende tema: 

 Rammevilkår for handel i sentrum 

 Endring kommunedelplan Gran sentrum 

 Videre prosess knyttet til Utviklingsveilederen 

 Andre oppgaver knyttet til Sentrumsprosjektet 
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3.2 RAMMEVILKÅR FOR HANDEL I SENTRUM 

Som del av prosjektet er det blitt utarbeidet en handelsanalyse. Handelsanalysen inneholder 
analyse av omsetningstall for varehandel, spørreundersøkelse om sentrumshandelen, drøfting av 
handel i et sentrumsperspektiv og vurdering av hvilke behov det er for plangrep og styringsverktøy i 
Gran kommune og Gran sentrum knyttet til handel. Utgangspunktet for vurderingene er 
målsettingen om å "utvikle Gran sentrum til et framtidsrettet regionsenter for Hadeland" og 
prinsipper for sentrumsutvikling beskrevet i Utviklingsveilederen. 

Under gjengis utdrag av analysen som beskriver vurdering og anbefalinger om rammevilkår for 
handel (Handelsanalyse Gran sentrum pkt. 7.3). Dette er innspill til videre arbeid med planer og 
tiltak som innvirker på Gran sentrum. De av anbefalingene som er relatert til Kommunedelplan for 
Gran sentrum er samtidig gjengitt i punkt 5.4.2.  

 

3.2.1 Vurdering og anbefaling knyttet til rammevilkår for handel 

3.2.1.1 Regional posisjon 

Gran sentrum har over et par tiår utviklet seg til å bli et regionalt handelssenter. Mye av veksten 
har vært basert på å tiltrekke seg kunder fra nabokommunene. Vekstpotensialet det kommende 
tiåret kan vise seg å være mindre enn det har vært tidligere. Regionen er relativt sett tynt befolket, 
og det er heller ikke ventet høy vekst. Faktorer som lavere forbruksvekst og etablering av 
bomstasjon bidrar også til å skape usikkerhet. Det er dermed sannsynlig at utfordringen til Gran 
sentrum som handelssted de neste årene ikke blir å planlegge for en stor vekst, men å 
opprettholde og sin posisjon som regionalt handelssenter. Dette forutsetter slik vi vurderer det at: 

 Man fører en politikk som bidrar til å unngå større handelsetableringer andre steder i 
kommunen. En annen utvikling en dette vil undergrave kommunens målsetting. Mengden 
og variasjon av tilbud i sentrum er et avgjørende konkurransefortrinn regionalt. 

 At handelsutviklingen som skjer i sentrum bidrar til å skape et kompakt sted med høy 
trivselsfaktor. "Alt på et sted" er et konkurransefortrinn. 

 At man skaper en utvikling som bidrar til å styrke bredden i tilbud i sentrum gjennom andre 
områder enn handel. Dette vil styrke forutsetningene for at folk velger å handle i Gran 
sentrum. Dette vil bli særlig viktig når eventuell ny bomstasjon er på plass. 

 At man sikrer at boligveksten skjer på en slik måte at det bygger opp under Gran sentrum 
som tettsted og handelssentrum. Lokale kunder med kort reiseavstand er mest lojale. 

 

3.2.1.2 Rammevilkår og styring av handelslokalisering innenfor sentrumsområdet 

Gran sentrum (som avgrenset i KDP) består av mye ledige arealer og har areal for utvikling innen 
handel som tilfredsstiller både tradisjonelle og nye arealkrevende handelskonsepter. Utfordringen 
er knyttet til organisering og lokalisering av handel internt i sentrum, og kombinasjonen handel, 
trafikk og bolig som bidrar til utviklingen av et sentrum med høy trivselsfaktor.  

Utviklingsveilederen viser forslag og peker på suksesskriterier for en helhetlig sentrumsutvikling. 
Heriblant ligger å unngå forflytning av tyngdepunktet sørover, og utvikling av en kompakt bykjerne. 



   
:  

Sluttrapport | Sentrumsprosjekt for Gran sentrum   
 

 2014-06-24 | Side 14 av 27 

 

Dette innebærer styring av lokalisering av handel. Det finnes plantekniske grep for å løse dette, 
men det vesentlige er politisk enighet og vilje til et slikt grep, da det kan innebære å si nei til 
utviklingsaktører, samt å stille krav. 

 Utviklingsprinsipper for sentrum anbefaler vi at all handel av typiske sentrumsvarer, da 
også inkludert varegrupper og handelskonsepter som ofte omtales som storhandel, ligger 
innenfor et avklart sentrumsareal som i utviklingsveilederen er kalt bykjernen, samt 
spesialområde 1: Fra sør for Granstunet til Gran handelspark.  

 Næringsområder utenfor bykjernen kan benyttes til blant annet handelsetableringer, men 
innenfor de rammevilkårene som gis. Disse rammene anbefales å knyttes til det som i 
utviklingsveilederen omtales som spesialområde 1 (storhandelskonsepter) og ytre 
sentrumsområde (plasskrevende varer). Som prinsipp bør legges til grunn at etableringer 
her skal supplere og styrke Gran sentrumsområdet som regionalt handelssted, men 
samtidig at man forsøker unngå konsepter og varegrupper som er i direkte konkurranse 
med sentrumshandelen i bykjernen, eller der en lokalisering i bykjernen vil kunne bidra til å 
styrke bykjernen.  

  

3.2.1.3 Gjeldende planer og virkemidler 

Gjeldende planer er ikke tilpasset godt nok et slikt behov som beskrevet i forrige punkt. Det gjelder 
både Fylkesdelplan, Kommuneplan og KDP. For KDP foreslås: 

 Bestemmelsene i kommunedelplanen bør oppdateres med tydelig begrepsdefinisjoner på 
varekategorier for å unngå misforståelser og rom for tolkning. Dette må suppleres med 
bestemmelser som setter rammer for lokalisering av varehandel innenfor de enkelte 
kategoriene. Vi anbefaler at kommunen bruker begreper som er definert i overordnede 
planer/forskrifter. 

 Rammer for lokalisering av handel i kommunen må være i samsvar med og forankret i ny 
fylkesdelplan for lokalisering av handel. Dette vil styrke planen, og gjøre den mer robust. 
Dette forutsetter en samordnende prosess i forbindelse med utarbeiding av ny 
fylkesdelplan for handel og tettstedsutvikling. 

Plan- og bygningsloven gir ikke hjemmel til å sette rammer for bransjesammensetning/vareutvalg. I 
nye handelskonsept inngår kombinasjoner mellom plasskrevende varer og ikke-plasskrevende 
varer, og utviklingen går i begge retninger. Møbelbutikker tar inn varegrupper som gir en langt 
større bredde enn tradisjonelle møbelbutikker, og dagligvarebutikker får tilsvarende et bredt 
sortiment av andre varegrupper. I enkelte tilfeller velger derfor myndighetene å styre utviklingen 
gjennom spesielle utbyggingsavtaler, eller gjennom å tinglyse heftelser på eiendommer hvor f.eks. 
annen detaljhandel enn plasskrevende ikke skal tillates. Drammen kommune er eksempel på en 
kommune som har jobbet på denne måten. 

 Dersom det er behov for det, bør det vurderes spesielle utbyggingsavtaler eller heftelser 
ved utvalgte eiendommer, dersom man ikke oppnår gode nok virkemidler gjennom PBL. 
Dette må vurderes på arealer utenfor bykjernen. 



   
:  

Sluttrapport | Sentrumsprosjekt for Gran sentrum   
 

 2014-06-24 | Side 15 av 27

 

Parallelt må ny plan og bestemmelser for sentrum ta høyde for arealpreferanser hos de 
handelsaktørene man ønsker skal etablere seg i sentrum, slik at de vil kunne finne attraktive 
eiendommer innenfor det området man ønsker handel skal foregå. 

 Ny kommunedelplan for sentrum må legge til rette for attraktive utviklingsarealer innenfor 
bykjernen, slik at man kan tilby nye handelsaktører gode betingelser der man ønsker at 
handel skal være lokalisert. 

I tillegg vil kommunens parkeringspolitikk påvirke utviklingen av handel, og indirekte kunne 
benyttes som virkemiddel i videre handelsutvikling. 

 Det bør utvikles en parkeringsstrategi for Gran sentrum, hvor handelsutvikling må være et 
av drøftingspunktene i etableringen av denne. 

 

3.2.1.4 Politisk prosess 

Uansett hvilke løsninger man ender opp med å velge, så bør det gjøres gjennom en prosess som 
involverer politikere på en slik måte at reviderte planer er forankret i bred enighet og forståelse for 
argumentene og grunnlaget for de aktuelle løsningene. Planene er ikke mer robuste enn det 
politikerne gjør de til, og vil ha liten effekt dersom de ikke er i samsvar med politiske ønsker for 
utviklingen av sentrum. 

 Politikere og beslutningstakere må involveres grundig når rammevilkår for lokalisering av 
handel skal fastsettes. 
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3.3 OPPDATERING AV KOMMUNEDELPLAN GRAN SENTRUM 

Som del av oppdraget skal arbeidet med veilederen samtidig inneholde vurderinger om 

 Hvorvidt det er behov for endring/oppdatering av kommunedelplanen. 

 Hva disse eventuelle behov for endringer i bestemmelser og retningslinjer/arealformål 
består i. 

Kapittelet inneholder vurderinger knyttet til disse to punktene med utgangspunkt i det gjennomførte 
arbeidet med stedsanalyse og utviklingsveileder, samt handelsanalyse for Gran sentrum. 
Innspillene er av prinsipiell art, da en detaljering må skje som del av en eventuell revisjon. 
Innspillene kan legges til grunn for videre arbeid.  

 

3.3.1 Vurdering av behov for revisjon av kommunedelplan 

Det vurderes som viktig at Kommunedelplan for Gran sentrum (KDP) revideres med bakgrunn i det 
arbeidet som er gjennomført knyttet til stedsanalysen og utviklingskonseptet, samt 
handelsanalysen. 

Hovedgrunnen til behovet er 

 Behov for oppdatering av bestemmelsene, særlig med hensyn til handel og foreslått 
avgrensing av bykjerne og tettsted. 

 Behov for gjennomgang av grensesnitt mellom KDP og veileder, og gjennom dette 
prinsipielle rammer for sentrumsutviklingen. 

 Behov for å forankre innholdet i utviklingsveilederen og prinsipper for utvikling av Gran 
sentrum i kommunestyret gjennom en KDP-prosess. 

3.3.2 Endringer i arealformål 

Det virker ikke å være behov for vesentlige endringer i KDP sine arealformål, vurdert ut i fra 
konklusjonene i dette prosjektet. 

3.3.3 Endringer i bestemmelser og retningslinjer 

Forslag til endringer av KDP er knyttet til bestemmelser og retningslinjer. På de neste sidene følger 
innspill til disse endringene, på både overordnet og detaljert nivå. 

 

 

 

3.3.3.1 Forslag til grensesnitt mellom plan og veileder 

En vesentlig oppgave ved revisjon av KDP er avklaring om – og innarbeiding av grensesnittet 
mellom KDP og veileder. 
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Det foreslås at retningslinjer knyttet til utvikling av Gran sentrum og som ikke er forankret i entydige 
krav i hovedsak knyttes til veilederen. Det er i så fall behov for en sortering i KDP sine 
bestemmelser og retningslinjer. Som hovedprinsipp foreslås det at KDP inneholder juridisk 
bindende krav (bestemmelser) mens veilederen inneholder føringer (retningslinjer) som supplerer 
KDP hva gjelder utforming av planer og tiltak innenfor bestemmelsene. Veilederen må forankres i 
bestemmelsene slik at den blir gjort virksom og gyldig. Disse dokumentene vil i sum beskrive de 
krav og føringer som gjelder ved detaljregulering, utbygging og tiltak i Gran sentrum. 

De to dokumentene vil være av forskjellig art. KDP er en juridisk bindende plan basert på vedtak i 
kommunestyre, mens veilederen er et konsensusdokument med forankring i et eventuelt 
kommunestyrevedtak. Avvik fra KDP må behandles som dispensasjon, mens avvik fra veilederen 
ikke må følge disse prosedyrene. I praksis er det kommunestyret som velger å godkjenne avvik i 
begge tilfeller, forskjellen er at avvik fra KDP må følge reglene om saksgangen i forbindelse med 
dispensasjon som følger av plan- og bygningsloven § 19-1. Saksgang ved avvik fra veileder er 
enklere og beskrives i planens bestemmelser. Denne saksgangen må drøftes i kommunestyret ved 
vedtak. Forslag til dette fra Norconsult følger i punkt 3.3.2. 

Dispensasjon fra KDP vil altså kreve mer prosess, og større arbeidsinnsats fra kommunen. Det 
vurderes derfor at bestemmelsene i planen veier tyngre enn retningslinjer i veilederen, da disse vil 
være enklere å fravike. 

En revisjon av KDP og grensesnitt mot veilederen vil dermed innebære en strategisk avklaring om 
formen på rammevilkårene for utvikling av Gran sentrum. Et alternativ er å gjøre bestemmelsene i 
KDP mer generelle og runde, mens veilederen inneholder mer detaljerte og konkrete retningslinjer. 
Et annet alternativ er å ha detaljerte bestemmelser i KDP, og en veileder som supplerer disse med 
føringer utover det man kan bestemme gjennom PBL. 

Vi anbefaler at revidert KDP bør inneholde detaljerte og konkrete bestemmelser for prinsipielle 
temaer knyttet til sentrumsutvikling (for eksempel utnyttelsesgrad, høyder, p-norm, varehandel, etc) 
slik at disse sikres planjuridisk. Temaer som har å gjøre med formgivning og prinsipper innenfor 
kravene/bestemmelsene, beskrives som ambisjoner og retningslinjer i veilederen. Veilederen er 
utformet med utgangspunkt i disse prinsippene. 

 
 

3.3.3.2 Forslag til endring av dagens bestemmelser og retningslinjer 

Under følger en punktliste med forslag til endringer av dagens bestemmelser og retningslinjer. Ved 
igangsetting av revisjon av KDP foreslås det at disse legges til grunn, men at endelig utkast til 
endring må forankres i en drøfting av problemstillingen beskrevet i punkt 3.3.1. 
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Forslagene under er i tråd med prinsipper for sentrumsutvikling beskrevet i utviklingsveilederens 
kapittel 3 Prinsipper for sentrumsutvikling. 

Endring av tekst/formuleringer i dagens bestemmelser 

 Det foreslås at alle formuleringer i bestemmelsene som ikke er forankret i entydige 
krav/bestemmelser og/eller som har med utforming av bygg å gjøre, i hovedsak fjernes fra 
bestemmelsene. De av temaene som er vurdert som vesentlige er videreført/inkludert i 
veilederen. Det må være et mål å utforme et kortfattet, tydelig og utvetydig dokument med 
bestemmelser. Eksempler på tekst som fjernes er pkt 3.4.2 – 3.4.4. i bestemmelsene. 

 Det bør formuleres en innledning og lages innholdsfortegnelse for bestemmelsene, slik at 
det blir enkelt å orientere seg i dokumentet. Innledningen må formidle at tiltakshaver også 
skal forholde seg til veilederen (dette gjentas som egen bestemmelse senere i dokumentet, 
se neste punkt). 

Forankring av utviklingsveilederen 

Revidert KDP må inneholde bestemmelse for bruk av Utviklingsveilederen. Hensikten med foreslått 
punkt er å sikre at veilederen blir virksom, og å sikre kontinuerlig påminnelse om vedtatte rammer 
for sentrumsutviklingen. Det foreslås at: 

 Bestemmelsene skal inneholde et eget avsnitt om veileder, og retningslinje for bruk av 
denne. Avsnittet skal formulere følgende, eller tilsvarende: 
I tillegg til bestemmelsene skal alle nye reguleringsplaner og byggesaker følge føringer og 
retningslinjer i Utviklingsveilederen (tittel/dato), og vurderes opp mot disse. Som prinsipp 
ved politisk behandling av alle plan- og byggesaker legges frem referat fra vurdering opp 
mot veileder som beskriver tydelig hvorvidt fremlagt forslag er i tråd med veileder, samt 
krav om dokumentasjon beskrevet i veileder. Dersom den ikke er i tråd med veileder skal 
det komme frem av referatet hvilke punkter dette gjelder.  Referat med vurdering og 
dokumentasjon skal følge instruksjon i Utviklingsveilederen. 

 Det bør også vurderes om retningslinje for bruk av Utviklingsveilederen skal beskrive 
saksgang og prosess utover punktet over, slik saksgang for dispensasjon fra PBL er 
beskrevet. Det bør spesielt vurderes om det skal kreves særlig søknad om avvik fra 
veileder. Avvik fra veileder og retningslinjer skal ha særlige grunner, og kommunen bør gis 
mulighet til å stille krav og vilkår ved slike situasjoner. 

Handel 

Utviklingsveilederen beskriver prinsipper for sentrumsutvikling som har konsekvenser for 
lokalisering av handel. Dette innebærer strategisk styring av lokalisering av handel innenfor 
arealene i KDP. Målet er å sikre en god organisering av handel i sentrum med differensierte 
rammevilkår for lokalisering som både legger til rette for fortsatt styrking av Gran sentrum som 
regionalt handelssted og samtidig styrke sentrum og bykjernen slik som beskrevet i 
Utviklingsveilederen. Det finnes plantekniske grep for å løse dette, men det vesentlige er politisk 
enighet og vilje til et slikt grep, da det kan innebære å si nei til utviklingsaktører, samt å stille krav: 

 Utviklingsprinsipper for sentrum anbefaler vi at all handel av typiske sentrumsvarer, da 
også inkludert varegrupper og handelskonsepter som ofte omtales som storhandel, ligger 
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innenfor et avklart sentrumsareal som i utviklingsveilederen er kalt bykjernen, samt 
spesialområde 1: Fra sør for Granstunet til Gran handelspark.  

 Næringsområder utenfor bykjernen kan benyttes til blant annet handelsetableringer, men 
innenfor de rammevilkårene som gis. Disse rammene anbefales å knyttes til det som i 
utviklingsveilederen omtales som spesialområde 1 (storhandelskonsepter) og ytre 
sentrumsområde (plasskrevende varer). Som prinsipp bør legges til grunn at etableringer 
her skal supplere og styrke Gran sentrumsområdet som regionalt handelssted, men 
samtidig at man forsøker unngå konsepter og varegrupper som er i direkte konkurranse 
med sentrumshandelen i bykjernen, eller der en lokalisering i bykjernen vil kunne bidra til å 
styrke bykjernen.  

Gjeldende planer er ikke tilpasset godt nok et slikt behov som beskrevet i forrige punkt. Det gjelder 
både Fylkesdelplan, Kommuneplan og Kommunedelplan. Når det gjelder Kommunedelplan for 
Gran sentrum: 

 Bestemmelsene i kommunedelplanen bør oppdateres med tydelig begrepsdefinisjoner på 
varekategorier for å unngå misforståelser og rom for tolkning. Dette må suppleres med 
bestemmelser som setter rammer for lokalisering av varehandel innenfor de enkelte 
kategoriene. Vi anbefaler at kommunen bruker begreper som er definert i overordnede 
planer/forskrifter1. Rammer for lokalisering skal ta utgangspunkt i Utviklingsveilederen. 

 Rammer for lokalisering av handel i kommunen må være i samsvar med og forankret i ny 
fylkesdelplan for lokalisering av handel. Dette vil styrke planen, og gjøre den mer robust. 

 Dersom det er behov for det, bør det vurderes spesielle utbyggingsavtaler eller heftelser 
ved utvalgte eiendommer, dersom man ikke oppnår gode nok virkemidler gjennom PBL. 

 

                                                      
1 Detaljhandel deles i plansammenheng oftest inn i tre underkategorier: 
• Dagligvarer 
• Utvalgsvarer 
• Plasskrevende varer 
 
Dagligvarer: Som dagligvarer regnes normalt matvare og andre nærings- og nytelsesmidler, dyremat, vaske- 
og rengjøringsmidler, toalettartikler og husholdningsvarer.  
 
Utvalgsvarer: inkluderer alle varekategorier utenom plasskrevende varer, og med unntak av dagligvarer. 
Utvalgsvarer blandes ofte i dagligtale med detaljhandel. Utvalgsvarer omfatter mange ulike varer, blant annet 
klær, sko, husholdningsapparater og sportsutstyr, og er en varekategori som ofte regnes som typisk for varer 
man finner i sentrumsgater og på kjøpesenter. Utvalgsvarer brukes også om hvitevarer, brunevarer og 
fargevarer som av mange omtales som plasskrevende varer. 
 
Plasskrevende varer: Varegrupper som er definert som plasskrevende er biler, motorkjøretøyer, 
landbruksmaskiner, trelast, båter og andre større byggevarer og salg fra planteskoler/hagesenter. Øvrige 
varegrupper for eksempel møbler, tepper, hvitevarer, etc, kommer ikke inn under kategorien plasskrevende 
varer. Begrepet er tidligere brukt slik i håndtering av Forskrift om rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre, 
og nytt høringsutkast inneholder denne definisjonen. 
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Parallelt må ny plan og bestemmelser for sentrum ta høyde for arealpreferanser hos de 
handelsaktørene man ønsker skal etablere seg i sentrum, slik at de vil kunne finne attraktive 
eiendommer innenfor det området man ønsker handel skal foregå: 

 Ny kommunedelplan for sentrum må legge til rette for attraktive utviklingsarealer innenfor 
bykjernen, slik at man kan tilby nye handelsaktører gode betingelser der man ønsker at 
handel skal være lokalisert. 
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3.4 HÅNDTERING AV VIDERE PROSESS KNYTTET TIL VEILEDER 

Det er blitt tydelig gjennom prosessen at endelig revidering og forankring av veileder må skje i 
sammenheng med revisjon av KDP. Under følger Norconsult sitt forslag til videre prosess knyttet til 
veilederen. Prosessen er drøftet i prosjektets arbeidsgruppe. 

Prosessen har til hensikt å sikre et oppdatert planverk, samt realitetsorientere innholdet i 
veilederen. 

 

 

 

 

 

1. Forslag til utviklingsveileder og sluttrapport med innspill til KDP og videre prosess leveres 
oppdragsgiver av Norconsult. 

2. Gran kommune må ta stilling til innspill fra Norconsult, heriblant anbefaling om revisjon av KDP 
og prosess knyttet til dette. Inntil eventuell revidering av KDP igangsettes foreslåes det at 
forslag til utviklingsveileder trer i kraft (vedtas midlertidig i kommunestyret). Dette for å unngå at 
forslagene blir liggende uvirksomt i påvente på revisjon av KDP, men også slik at veilederen 
kan testes ut. Dette gir mulighet til evaluering av dokumentet i praktisk bruk, og vil styrke den 
endelige veilederen. 

3. Dersom Norconsult sin anbefaling tas til følge, revideres KDP med utgangspunkt i innspill fra 
sluttrapporten. Dette innebærer at veilederen tas opp til revisjon som del av denne prosessen, 
slik at endelig grensesnitt mellom KDP og utviklingsveilederen bestemmes. Som utgangspunkt 
for dette bør det utføres en evaluering av veilederen i bruk så langt, der sluttbrukere av 
dokumentet involveres. 

4. KDP og utviklingsveileder vedtas samlet, og angir i sum rammevilkår for utvikling av Gran 
sentrum. Det bør her vurderes om bestemmelsene og veilederen skal samles i ett dokument. 
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3.5 FORSLAG TIL OPPFØLGENDE INNSATS UTOVER DEN SOM ER 
PLANLAGT 

Prosjektet har lagt opp til utarbeiding av ny utviklingsveileder for Gran sentrum og åpnet for 
revisjon av gjeldende KDP med utgangspunkt i dette arbeidet. Gjennom prosess knyttet til dette 
prosjektet har det i tillegg dukket opp ytterligere behov for oppfølging knyttet til utvikling av Gran 
sentrum. Disse beskrives kortfattet under, og er innspill som kommunen bør vurdere å gå videre 
med. 

 

3.5.1 Kontinuerlig politisk forankring 

Erfaringsmessig vet vi at en vedtatt plan ikke er mer robust enn det kommunestyret gjør den til. 
Dette vil i enda større grad gjelde veilederen. Dersom plan og veileder skal følges opp og legge 
langsiktige og forutsigbare rammer for sentrumsutviklingen på Gran, kreves det god forankring av 
innholdet i dokumentene hos beslutningstakere. Dette må skje kontinuerlig, og særlig ved ny 
konstellasjon i kommunestyret (etter valg). Grunnlaget for de enkelte punktene i dokumentene må 
være godt kjent, slik at argumentasjonen bak et eventuelt nei til dispensasjon eller avvik gir 
mening. Det samme gjelder også dersom dispensasjon eller avvik skal godkjennes. Det er 
sannsynlig at planen og/eller veilederen blir utfordret av utviklere/tiltakshavere, og da er det 
politikerne som får denne utfordringen på bordet. 

 Krav om referat fra vurdering fra veileder ved hver enkelt sak vil bidra til at dokumentet 
holdes "varmt".  

 I tillegg foreslås det at det vurderes rutiner for forankring av veilederen og KDP.  

Dette avsnittet gjelder også relevant administrasjon i kommunen. 

3.5.2 Tilgjengeliggjøring av veilederen 

Det er viktig av tiltakshavere og mulige interessenter blir gjort kjent med Utviklingsveilederen så 
tidlig som mulig. Dagens grunn- og gårdeiere må være hovedmålgruppe. Dersom disse kjenner til 
dokumentet vil det sannsynligvis også styrke mulighetene for at dokumentet blir tatt tidlig i bruk av 
alle interessenter, da disse sannsynligvis vil være første kontaktpunkt for utviklere utenifra. 

Samtidig vil det å samle bestemmelser og veileder med retningslinjer i ett dokument kunne være 
en fordel (som foreslått i forrige avsnitt 3.4).  

Det bør også vurderes å formulere en kortfattet versjon av ambisjoner, hovedprinsipper for 
sentrum, og hvilke førende dokumenter man skal forholde seg til. Denne kan utformes som folder 
og nettsak. 

3.5.3 Uttesting av bestemmelser og veileder med retningslinjer i fellesskap 

For å kunne vurdere effekt, bruk og konsekvenser av veilederen og prinsipper for sentrumsutvikling 
bør det vurderes å velge ut en case i løpet av det kommende året som politikere og adminsitrasjon 
i fellesskap drøfter og problematiserer. Casen kan være en fiktiv eller utvalgt (aktuell) sak. Dette vil 
kunne sikre forankring av prinsippene, forståelse for disse og eventuelt tilpassing av dem.  
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3.5.4 KDP og veileder vedtas som sentrumspolitikk 

Revidert KDP og Utviklingsveileder vil bestemme rammevilkår for utvikling av Gran sentrum, både 
på prinsipielt og detaljert nivå, og er i praksis (sammen med mål for sentrum beskrevet i 
Sentrumsprosjekt for Gran sentrum) kommunens sentrumspolitikk. 

En tydelig og uttalt sentrumspolitikk vil styrke de enkelte dokumentene, og kommunisere klart til 
omverden hvilke ambisjoner kommunen har til utvikling av Gran sentrum. Det vil tydeliggjøre hvilke 
forventninger man har til utviklere og tiltakshavere, og hvilke forventninger disse skal ha til 
kommunen. Det gir også tydelig signal om krav og rammer som gjelder for området.  

Da innholdet i en sentrumspolitikk allerede er beskrevet som mål i Sentrumsprosjekt for Gran 
sentrum og vil konkretiseres og forankres i revidert KDP og Utviklingsveileder, foreslås det at 
målene og prinsippene i disse sammenfattes i et overordnet dokument. Ved revisjon av KDP og 
utviklingsveileder foreslås det at dette dokumentet vedtas sammen med plan og veileder som 
kommunens "Sentrumspolitikk". Denne forankres i kommuneplan samfunnsdel.  

3.5.5 Gatebruksplan for bykjernen 

I fase 3 og 4 skal sentrumsprosjektet konsentrere seg om oppgradering av Torget og Storgata. 

Det bør vurderes om det som del av fase 3 og 4 skal lages en gatebruksplan for hele bykjernen, 
inkludert plan for differensiert parkering i og i tilknytning til området (se neste punkt). 
Gatebruksplanen må også inkludere byrom. Prinsipper for gatebruksplanen er beskrevet i 
Utviklingsveilederen kapittel 3 Grunnprinsipper for utviklingsveilederen: 

"(…) Miljøgata, Smiegata og tverrgater danner sammen med Storgata en kvartalstruktur i 
bykjernen, og bør estetisk og formmessig fremstå som bygater. Dette kan sikres gjennom egen 
gateplan. Dette er uavhengig av gatehierarkiet (…)". (utdrag) 

Gjennom studier og planer for utforming av gater og uterom i fase 3 og 4 bør det etableres 
estetiske prinsipper for utforming av uterom i Gran sentrum, som kan ligge til grunn for alle 
relevante prosjekter. Denne bør være del av en gatebruksplan for sentrum. Dette kan supplere 
veileder.  

3.5.6 Parkeringsstrategi 

Som en del av arbeidet med gatebruksplan (fase 3 og 4 skal sentrumsprosjektet) anbefales det at 
man parallelt utvikler en parkeringsstrategi som forankres i både KDP og gatebruksplanen, og er i 
samsvar med foreslått/ønsket arealbruk i og rundt bykjernen. Utgangspunktet for 
parkeringsstrategien er beskrevet i kapittel 3 i Utviklingsveilederen Grunnprinsipper for 
utviklingsveiledere:  

"God innfartsparkering og et differensiert parkeringssystem skal sikre gode parkeringsløsninger. 
Systemet må ha som mål å sikre tilgjengelige parkeringsplasser i umiddelbar nærhet til 
forretninger, uten at bilene får dominere bybildet totalt slik som i dag. 

Som prinsipp foreslås det volumparkering i ytterkant av bykjernen samt ved jernbanen, og 
korttidsparkering i sentrumsgatene (…)". (utdrag) 
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Under følger en skisse som utgangspunkt for videre avklaring om formen på en parkeringsstrategi, 
i form av utredning/mulighetsstudie. Skissen er basert på foreslåtte prinsipper om differensiering og 
arealbruk som følge av disse.  

 

Figur 2 Prinsipp for arealbruk knyttet til parkeringsstrategi. 

 

1) For arbeidstakere i sentrum/togpendlere  
Tilrettelagte parkeringsplasser for de som kjører til sentrum om morgenen og står hele dagen vil 
sannsynligvis frigjøre mye parkeringskapasitet i bykjernen. Gode vilkår som sikrer at bilister med 
slike parkeringsbehov ivaretas må være et vesentlig element i ny parkeringsstrategi. Som prinsipp 
foreslås at egne parkeringsplasser/-hus i utkanten av bykjernen der man kan stå gratis hele dagen, 
og basert på at denne brukergruppen i større grad enn andre kan tåle å gå inntil 2 minutter fra p-
plass til målpunkt (stasjon/arbeidsplass). For pendlerparkering bør kreves egne oblater som 
utdeles til reisende med månedskort på toget og/eller kan dokumentere fast arbeidsplass langs 
tognettet, eller tilsvarende (unntak i helgene). Dette for å sikre togpendlere gode vilkår.  
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Parallelt er innføring av korttidsparkering i sentrumsgater og strategisk viktige areal for handlende, 
samt håndheving av disse bestemmelsene, et viktig virkemiddel for å sikre at 
arbeidstakere/togpendlere ikke okkuperer sentrale arealer for næringslivet.  

2) For folk som er på handletur i Gran sentrum. 
Parkering sør og nord i bykjernen, på sikt gjerne i parkeringshus. Arealer langs jernbanen er også 
aktuelle for denne gruppen. Som prinsipp skal man kunne parkere i umiddelbar nærhet til 
målpunkt, og med maks 2 minutter gangavstand til alle deler av bykjernen. Tidsbegrensning på to 
timer, eventuelt to timer fribetaling – deretter betaling. Bestemmelser kan diskuteres. Det 
vesentlige er å innføre en form for begrensning og kontroll som hindrer at gode parkeringsplasser 
for handlende blir fylt opp av arbeidstakere/pendlere, samtidig som disse bestemmelsene ikke 
oppleves som hemmende for kundene. 

3) Folk som kommer innom for å gjøre ett ærend 
Gateparkering i Storgata, med tidsbegrensing på en time. Begrensingen skal sikre at alle med 
ærender i sentrum – enten det er en avtale eller besøk i en enkelt forretning – skal kunne parkere i 
gaten. Begrensningen skal bidra til å sikre at det faktisk er denne brukergruppen som får benytte 
disse parkeringsplassene, og ikke bilister som okkuperer disse strategisk viktige plassene over 
lang tid. Tidsbegrensning skal sikre bedre tilgang til disse plassene for kunder og besøkende til 
sentrum. 

Generelt 

Parkeringsstrategien avhenger av at alle grupper blir ivaretatt parallelt. 

Ved håndheving av eventuell ny strategi må det vurderes å kunne gi midlertidige tillatelser for 
langtidsparkering på tomter i bykjernen som inntil videre er ledige/tomme. 

Som del av parkeringsstrategien bør det etableres en frikjøpsordning som sikrer at eksempelvis 
eiere og utviklere av næringseiendom kan ivareta sine behov andre steder enn på egen eiendom. 
Se neste punkt. 

 

3.5.7 Frikjøpsordninger for uterom og parkering i sentrum 

Gran kommune bør vurdere å etablere faste rammer for frikjøpsordninger for uterom og parkering i 
særlig bykjernen, slik at dette kan samordnes på tvers av eiendommer og tiltakshavere. Felles 
grøntarealer skal sikre gode uterom for særlig barn og eldre, og med lokalisering som sikrer god og 
trygg tilgjengelighet til boliger i bykjernen. Frikjøpsordning for parkerings skal sikre 
parkeringsbehov ivaretatt på tvers av eiendommer og gårdeiere i sentrum, og felles løsninger for 
særlig arbeidstakere i sentrum.  

Frikjøpsordning for parkering kan forankres i PBL. Frikjøpsordning for uterom kan sikres gjennom 
utbyggingsavtaler.  Dette vil være et godt virkemiddel for å sikre at retningslinjer blir fulgt. Dersom 
dette etableres bør dette beskrives i veilederen. Kommunen må sikre at ordningen blir fulgt opp 
gjennom god tilrettelegging av nødvendige fellesarealer. 
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3.5.8 Utvikling av stasjonsområdet 

Det er som prinsipp utpekt en strategi for 
utvikling av Gran sentrum ("bykjernen") 
med mål om utvikling av tyngdepunkter 
både sør og nord i Storgata. Strategisk 
utvikling av områder nord i Storgata er et 
av flere strategiske grep som skal bidra til 
å revitalisere Storgata og bykjernen som 
sentrum og møteplass. Samtidig foreslås 
nye grep for innfartsparkering i tilknytning 
til sentrumskjernen. 

Stasjonsområdet er det området som 
vurderes å ha størst potensialer til 
utvikling i tråd med prinsippene for 
sentrumsutvikling. Dagens 
pendlerparkering ligger strategisk til for 
utvikling både med hensyn til Storgata og 
knutepunktet. Samtidig er det vurdert ny 
parkering vest for jernbanen. Konseptet er 
tidligere beskrevet og skissert som 
mulighetsstudie i masteroppgaven 
"Urbane bønder" (Henning Aschim Wien, 
NTNU 2012). 

Det bør vurderes å gå i dialog med 
Jernbaneverket for å vurdere realismen i 
en slik løsning, og det foreslås at 
kommunen igangsetter en slik prosess. 

 

3.5.9 Utvikling av Sagatangen 

Sagatangen er en strategisk utviklingstomt innenfor det indre sentrumsområdet på Gran, med 
tanke på blant annet bolig og rekreasjonsarealer. Rammene for utvikling av tomten er uklare mht 
flom og byggegrenser. Ved nærmere avklaring om utnyttelse av tomten og bruk av arealet bør 
ambisjoner og retningslinjer i veilederen suppleres. Foreslåtte ambisjoner og retningslinjer skal 
leses som midlertidige inntil dette er gjort. 

 

 

 

 

  

Figur 3 Utsnitt mulighetsstudie 
fra masteroppgave fra 
NTNU 
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