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Det har gått fire måneder siden jeg for første gang kom i kontakt med 
stedsutviklingsprosjektet på Gran og den fantastiske gjengen vi har 
hatt gleden av å samarbeide med. I forkant av mitt inntog i prosjektet 
hadde vi i Snøhetta over en lengre periode vært i kontakt med både 
Gran kommune, og ikke minst Sparebankstiftelsen i Gran. Målet 
var å få på plass et visjonsarbeid som et tidlig ledd i prosessen med 
utarbeidelse av ny kommuneplan. 

Da jeg ble presentert for prosjektet hadde jeg ikke et sterkt forhold 
til Gran som sted. Ved siden av å ha kjørt gjennom Hadeland ved 
flere anledninger kunne en sørlending ikke sette fingeren på særlig 
mye mer. I min tidlige «research» kom jeg likevel til at jeg hadde hørt 
om Gran flere ganger. Jeg kunne sterkt minnes en episode fra NRK-
serien «Brenner – historier fra vårt land» der Gran ble presentert 
og analysert gjennom en episode som omhandlet arkitektur og 
stedsidenitet. Jeg minnes det som en ganske hard kritikk av 
utviklingen av Gran sentrum - om stedstap, dårlig arkitektur og 
prosesser som går galt. Jeg minnes også at jeg den gangen så 
programmet og tenkte; Her får Gran unødvendig mye tyn for noe som 
er et nasjonalt fenomen og absolutt ingen unik situasjon for denne 
kommunen. Den gangen tenkte jeg hvor spennende utfordring det vil 
være og kunne gjøre det tettstedet like vakkert som landskapet som 
omkranset det. Lite visste jeg at jeg noen år senere nettopp skulle bli 
utfordret på akkurat dette.

Selv om NRK-serien begynner å bli noen år gammel er 
problemstillingen knyttet til stedstap fortsatt veldig aktuell. Hvorfor 
planlegges våre tettsteder så tilfeldig og hvorfor er de byggene som 
dukker opp ofte like overalt. Hvorfor snakker man om stedsutvikling, 
men samtidig opplever mange at vi vi avvikler stedene våre? 
Historien hviskes ut og utadrettede virksomheter forsvinner. Disse 
problemstillingene har ikke akkurat blitt mindre aktuelle i denne 
perioden vi har arbeidet med Gran, spesielt sett i lyset av nasjonale 
medier og hovedstadspressens søkelys på estetikk og stedstap. 
Instagram-kontoen «Arkitekturopprøret Norge» og den enorme 
tilhengerskaren stiller helt betimelige spørsmål når de hamrer løs 

på arkitekter og utviklere. Hvor ble det av estetikken? Hvorfor bygger 
man så tilforlatelig og stygt? Hvor er arkitektene? Hvorfor kjenner jeg 
ikke byen min eller tettstedet mitt igjen? 

I Snøhettas arbeid på Gran har disse problemstillingene vært 
diskutert, samtidig som vi har måttet være klare på hva oppgaven 
vår er og ta utgangspunkt i det enorme potensialet som ligger i en 
kommuneplan. Etter flere turer i kommunen, møter med inspirerende 
mennesker og ressurser på Gran, en workshop som øste over 
engasjement og lidenskap og befaringer i flotte områder og på vakre 
steder er jeg iallfall ikke i tvil – Gran har utrolig mange stedlige 
kvaliteter og et potensial som mange bør misunne. 
Desto viktigere er det at man klarer å fange disse og bygge opp under 
det i fremtidens utvikling.

Kombinasjonen av den positive og imøtekommende kulturen hos 
alle jeg møter, det vakre og produktive landskapet som kommunen 
omringes av, og den sjeldne spredningen i opplevelser, identitet, 
arkitektur og kultur som finnes, gir Gran noen særskilte fortrinn som 
mange andre kommuner ikke har. Å klare å belyse alle muligheter og 
utfordringer i en slik mulighetsstudie dere får lese her, er dessverre 
ikke mulig på den tiden vi har hatt til rådighet. Likevel håper vi at vi 
har klart å sette lys på noen kvaliteter og kanskje til og med tenne 
noen gnister for fremtidens Gran.

Uansett hvordan man opplever våre innspill og idéer; Ingen 
kommuneplan kan alene løse utfordringene knyttet til hva som er 
stygt og fint. Inget arkitektkontor kan heller oppfylle alle ønsker 
og visjoner som folk har. Vi må likevel være tro mot at utvikling 
er positivt - mest fordi motsetningen - altså avvvikling, ikke er å 
foretrekke. Jeg tror også man må minne seg selv og andre på at vi må 
tørre å ta litt sjanser, selv om ikke alle er enige eller vi vet svaret. Som 
Kjetil sa i workshopen. Den beste kunsten blir skapt i usikkerhet.
Først når vi tørr å gjøre noe, kan man gjøre opp regnskap etterpå og 
kanskje til og med gjøre oss nye erfaringer. I Snøhetta forsøker vi 
hele tiden å “pushe” våre egne grenser - aldri ta til takke med “godt 

nok”. Noen ganger blir det vi lager ikke mer en godt nok, men vi slår 
oss aldri til ro med det i prosessen. Denne evnen til å alltid fornye oss 
selv og måten vi jobber på, kaller vi: “Continuous state of reinvention”.

I dette mulighetsstudiet har vi i Team Gran på Snøhetta forsøkt å 
belyse noen verktøy som kan brukes når man nå skal stake ut en 
strategi for hvordan Gran skal utvikles og møte fremtiden. Denne 
strategien er ment å peke i noen retninger og se noen muligheter. 
Økt fokus på bærekraft er en helt essensiell del av forståelsen – i 
betydningen bærekraft bør både miljømessig, sosial og økonomisk 
bærekraft innebefattes. På grunn av Norges forpliktelse til 
Parisavtalen kommer ikke Gran utenom å hensynta disse begrepene 
i sin kommuneplan. Kommuneplan bør også være forankret i 
særegenheter ved Gran – og den kan tåle og være annerledes enn 
andre kommuners planer. Kommuneplanen kan være tydelig - og 
ved å være skikkelgi tydelig gir man muligheter for mange, men også 
begrensninger for noen. 

Snøhetta håper «Mulighetsstudie og helhetsplan for Gran 
kommune» kan være et nyttig verktøy for prosessen videre.
Vi takker Sparebankstiftelsen på Gran og Gran kommune for denne 
fantastiske muligheten og gleder oss stort til å følge med dere videre.

Beste hilsen
Grans fanclub på Snøhetta, 
v/ Marius Hauland Næss, Prosjektleder

Forord

Stedsutvikling i Gran KommuneSnøhetta
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- Ambivalens by/bygd – ikke være redd for den ambivalensen
- Kunst skapes ofte i usikkerhet
- Så – spire – dyrke
- En må dyrke særegenhetene, alle steder må ikke være like – alle steder skal  
 ikke ha det samme
- En linjalrett linje er mindre interessant enn en håndtegnet rett linje
- Tolerere er å akseptere ulikheter
- Engasjement og stolthet er lett å spore, dette bør brukes i utviklingen

-  Ta tak i de lavest hengende fruktene. 
- Langvarige strategier er viktig og skaper kontinuitet 

11. Oppsummering

“Ei linjalrett linje er mindre interessant enn en 

Stedsutvikling i Gran KommuneSnøhetta
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Stedsutvikling i Gran KommuneSnøhetta

2.0 Fase 1B - Helhetsplan
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Dagens visjon for Gran

Stedsutvikling i Gran KommuneSnøhetta

 “GRAN KOMMUNE – INKLUDERENDE, STOLT OG NYSKAPENDE”

Inkluderende: 

I Gran kommune skal alle oppleve seg inkludert – uavhengig av status,
hudfarge, legning, helse, arbeidskapasitet eller økonomi. Opplevelsen av å være inkludert og
verdifull bidrar til personlig utvikling. Derfor vil vi at en inkluderende holdning skal prege
lokalsamfunnet.

Stolt: 

Å bo i Gran skal gi en følelse av å bo i en kommune som har verdier vi kan være stolte
av, som verdighet, rettskaffenhet, omsorgs- og ansvarsfølelse. Kommunen har rike tradisjoner
knyttet til historie, landskap og kultur som vi er stolte av og vil legge vekt på. Vi vil utvikle 
kommunen slik at innbyggerne kan oppleve fellesskap som vi er en del av, der vi tar vare på 
det beste i fortida og videreutvikler det for framtida.

Nyskapende: 

Innbyggere og storsamfunnet vil ha nye forventinger til kommunen som
samfunnsutvikler og tjenesteyter i framtiden. Vi ønsker å ha en kontinuerlig utvikling av
kommunale tjenester, og være åpen for nye metoder og organisasjonsformer for å gi stadig
bedre tjenester. Lokalsamfunnene må være åpne for etableringer av nytt næringsliv og nye
former for tjenesteyting og arealbruk for å utvikle attraktive lokalsamfunn
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Overordnet om Gran

Stedsutvikling i Gran KommuneSnøhetta

Gran sentrum

Grymyr

Brandbu

Røykenvik

Bjoneroa

Lygna

Bleiken

Jaren
Tingelstad

Granavollen

Gran sentrum

Grymyr

Brandbu

Gran sentrum

Grymyr

Brandbu

Grans kommunegrense med Randsfjorden, Viggadalen, 
Øståsen og Vestsida

Noen av tettstedene i kommunen med særlig fokus på Gran sentrum, 
Brandbu og Grymyr som eksempler for mulighetstudien

De tre stedene representerer universelle utfordringer som er 
overførbare til andre tettsteder i kommunen

Mobilitetsnettet illustrerer hvor finmasket kulturlandskapet på Gran er.

“Vestsida”

Viggadalen

Randsfjorden

Øståsen
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Team Gran på Snøhetta

Stedsutvikling i Gran KommuneSnøhetta

Gran kommune hadde et stort ønske om å 
samle innspill til stedsutviklingen og hadde 
i første omgang et ønske om å samle noen 
av kommunens viktigste aktører i samme 
rom. Målet var å utvikle en felles visjon og 
målsetninger i samarbeid. Resultatet av dette 
var at det ble avholdt en workshop 17. februrar 
2021 der et bredt utvalg deltagere var til stede 
på Bergslia gjestestuer.

Snøhetta ønsket her å planlegge og 
gjennomføre en workshop for å kalibrere de 
ulike aktørene i prosessen, og sammenfatte 
og forankre et sterkt grunnleggende konsept 
for en bærekraftig og attraktiv utvikling for 
Gran sentrum, og andre utvalgte områder. 

Hensikten var å gi folk nye tanker, og peke 
på fremtidsvisjoner som definerer tydeligere 
svar på spørsmålene «hvem er vi?», «hva er 
mulig?» og «hvor skal vi?». Det var allerede 
et uttalt ønske å ivareta Grans unike 
kulturlandskap, naturpregede kvaliteter og 
engasjerte lokalbefolkning, samtidig som man 

ønsket å se på primært tettstedene Gran og 
Brandbu, samt Grymyr som et eksempel på 
et mindre sted i kommunen. Visjonen og de 
omforente målsetningene fra workshopen 
ville danne basis for den videre fasen, 
mulighetsstudie og helhetsplan som Snøhetta 
deretter skulle se på.

Etter gjennomført workshop fikk vi luket ut 
utrolig mange spennende og verdifulle funn. 
Vi ser som i de fleste kommuner at meninger, 
ideer og ønsker spriker, men samtidig så vi en 
tydelig stolthet og positiv holdning til at Gran 
både har potensial og fremtidstro og ønsker 
utvikling.

Leveransen er ment som idéer og innspill til 
arbeidet som nå starter i regi av kommunen. 
Snøhetta gleder seg til å følge med videre og 
håper at denne leveransen ikke er det siste vi 
har jobbet med på Gran.

Norge har forpliktet seg til Parisavtalen. Avtalen etablerer et mål om å begrense 
temperaturstigningen på jorda til «godt under» 2 °C, og helst til 1,5 °C. Den forplikter 

medlemslandene til å sette seg nye og mer ambisiøse mål for å redusere sine klimagassutslipp 
hvert femte år, og etablerer regler for hvordan landene skal rapportere om klimaarbeidet sitt.
Beskjeden fra regjeringen er klar - alle norske kommuner forplikter seg til å bygge opp under 

det samme målet og bidra til at Norge klarer forpliktelsene.

FNs bærekraftsmål som grunnlag

Snøhetta ble i 2020 kontaktet av Randi Eek 
Thorsen og Gran kommune om et spennende 
samarbeid. Ønsket var å se på muligheter 
og visjoner før kommunen starter arbeidet 
med ny kommuneplan. Gran kommune skal 
etter planen lage kommunestyreperiodens 
planstrategi før sommeren 2021. Ideen har 
vært at en mulighetsstudie, med tilhørende 
innbyggermedvirkning, fra et kompetent 
eksternt fagmiljø kan være et interessant og 
engasjerende oppspill til kommuneplanens 
samfunnsdel og etterfølgende arealdel. 

I starten av 2021 ble ønsket en 
realitet og med avgjørende bidrag fra 
Sparebankstiftelsen på Gran ble samarbeidet 
igangsatt. Prosjektsamarbeidet ble lagt opp i 
to deler under navnet «Helhetsplan for Gran 

Kommune». Fase 1a Konseptworkshop og 
Fase 1b Mulighetsstudie med helhetsplan og 
innspill til tiltak.

Forutsetningen for oppdraget er at Snøhetta 
har muligheten til å se på Gran med et 
utenforstående blikk, samtidig som det 
har vært viktig å kartlegge innspillene. 
Omfanget av oppgaven er stor og tiden for 
å forstå kompleksiteten har vært knapp - 
dermed må ikke denne leveransen leses 
som løsningsforslag på noe, snarere innspill 
og idéer til hvordan man kan se på Gran 
og utvalgte delområder uten for mange 
begrensninger.

Prosessen

Bakgrunn
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Bilder fra befaring

Bildene er tatt på befaringen 
som ble gjennomført onsdag 

10.mars 2021

Stedsutvikling i Gran KommuneSnøhetta
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Utvalgte tettsteder for mulighetstudien

Stedsutvikling i Gran KommuneSnøhetta

Gran sentrum

Grymyr

Brandbu

Byen

Tettstedet

Landsbyen

Følgende steder ble utvalgt som fokusområder for mulighetstudien. De tre 
tettstedene representerer ulike forutsetninger i kompleksitet, kontekst og 
størrelse, men kan alle ha overførbare løsninger som kan ha relevans for 
Grans øvrige tettsteder.

Grymyr

Brandbu

Gran sentrum
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Helhetsstrategi for Gran

Stedsutvikling i Gran KommuneSnøhetta

Utgangspunkt hentes fra landskapet på Gran og måten det har utviklet seg gjennom tusener av år. Vi velger oss et tilfeldig utsnitt for å eksemplifisere.

Brandbu

Gran

Grymyr

Zoom in
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Strategi: Lappeteppe-utvikling

Stedsutvikling i Gran KommuneSnøhetta

Jordsbruksflater, skoglapper, eiendommer og vannsamlinger sys sammen av et nettverk 
av veier, linner og gutuer. Som om ulike stoff var sydd sammen i sømmene.

Vi bruker samme tilnæring i vår strategi: Som i et 
lappeteppe, kan vi sy sammen ulike soner, program, 

behov og områdeidentiteter til et stort teppe?
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Lekende målsetninger
Stedsutvikling i Gran KommuneSnøhetta

Hvordan kan vi sikre samme kvalitet i tettstedene som det vi ser i kulturlandskapet?

Det vakre Hadelandske landskapet og den kjærlige foredlingen 
av kulturhistorien...

Hvordan kan Gran foredle sine kvaliteter slik vi kjenner fra for eksempel Toscana?

... kan overføres til tettstedene som i dag fremstår lite foredlet og 
lite identitetsskapende

Landskapet gir allerede de riktige assosiasjoner, men hvordan 
dyrkes tettstedene i Gran med samme kjærlighet...

... som en tett og attraktiv italiensk landsby
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Lappeteppe-strategi

Gårder

Jordbrukslandskap

Spredning

Skoglandskap

Fortid Fortid

Nåtid

Stedsutvikling i Gran KommuneSnøhetta

Uten menneskelig inngripen ville vi i det klassiske østlands-
landskapet finne uendelige skogkledde åser

Etter menneskelig inngripen transformeres landskapet gjennom 
tusenvis av år til et jordsbrukslandskap med gårder spredt rundt i 

landskapsrommet

Tettstedsdannelser oppstår på bakgrunn av storgårder, 
handelsveier og stedlige lokale ressurser

I moderne tider har jordbrukslandskapet blitt mindre viktig og de 
siste femti årene har man hatt en stor vekst av boligområder og 

næringsarealer som er kraftig spredt ut over. Dette har  bygd ned 
deler av kultur- og naturlandskapet.

En fremtidig utviklingsstrategi bør bruke samme metodikk, men ta 
utgangspunkt i å transformere de allerede bebygde områdene eller 
tilbakeføre de til grønne, produktive, mangfoldige og bærekraftige 

områder. Program og aktivitet kan oppta i seg en stor variasjon.

Det første landskapet Kulturlandskapet gror frem Tettstedene blir til

Tettstedene vokser og spredningen begynner Fremtidens vekst skjer i det allerede bebygde

Tettsted

Tett boligbygg

Gårdsbruk

Energiproduksjon

Rekkehus

Ikonisk bygning

Kulturtilbud

Utsiktstårn

Spredt boligbygg

Fortid

Fremtid
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Stedsutvikling i Gran KommuneSnøhetta

Lappeteppe-strategien forklart

Gran

Brandbu

Opplevelser

Grymyr

Jarenvatnet

JarenRandsfjorden

Tettstedsbebyggelse

Jordbrukslandskapet

Vann

Tegnforklaring

Opplevelser og attraksjoner

Mobilitetsnett

Jernbane
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Stedsutvikling i Gran KommuneSnøhetta

Tettstedene i Gran kommune bør utvikles ut fra en strategi om 
tett-lav bebyggelse og generell fortetting på allerede bebygde areal. 
Ytterligere boligspredning skaper utfordringer og strider ofte i mot nasjonale 
retningslinjer. De ulike tettstedene og bebygde boligområdene har veldig 
ulike kvaliteter og uttrykk og dette bør og kan videreutvikles også i fremtiden. 
Vi mener potensialet for å planlegge forskjellig er spennende. Jaren kan for 
eksempel ha en annen boligmasse og identitet enn Brandbu. Det samme 
kan Bjoneroa og Bleiken. Ved å vedkjenne seg og dyrke ulikheter istede for 
å konkurrere om det samme skapes bærekraft. Både i forståelsen av bygg 
og uterom kan en dyrking av forskjeller være med å styrke ulikeheter på en 
positiv måte.

Fremtidens mobilitet vil i større grad være knyttet til kollektivveinettet. Dette 
utelukker ikke behov for bilveinettet, men hovedstadsregionen vil sterkt 
preges av kollektivmobilitet langs knutepunkt. Slik sett bør størstedelen av 
utviklingsområdene i Gran lokaliseres på allerede bearbeidet grunn i Viggadalen 
og tett opp mot stasjonsområdene. Mikromobiliteten mellom tettsteder, gårder 
og attraksjoner bør fortsatt være viktig og et større fokus på ladbare løsninger, 
sykkelveinett og fornybare mobilitetshybrider bør utforskes. Det store veinettet 
som eksisterer mellom riksveier, fylkesveier, gutuer og private veier gir store 
muligheter uten vesentlig utvidelse.

Mobilitetsnettet

Eksempel på potensial for fortetning
Her fra Jaren

Stasjonen på Gran og utsnitt fra 
landevei på Tingelstad

Det vakre jordbrukslandskapet på på Gran er grunnlaget for de første 
bosetninger og er for mange livsnerven den dag i dag. Det karakteristiske 
kulturlandskapet er godt ivaretatt og vil trolig bli en enda viktigere ressurs i 
fremtiden. 

Det bør forutsettes et større fokus på å utvikle disse arealene som produktivt 
jorbrukslandskap som vil være nødvendig i en utvikling der fokus på lokale 
råvarer og kortreiste produkter vil øke. En stor elastisitet og tydelig velvilje til å 
utvikle kulturlandskapet som østlandsregionens matfat og la disse områdene 
være skånet for bebyggelse, anses av Snøhetta som den aller viktigste 
forutsetningen i vekststrategien. Ta tak i det allerede bebygde arealet som er 
“tatt fra naturen” og behold natur- og kulturlandskap tilnærmet uten bygging.

Eksempler fra det vakre kulturlandskapet som gir Hadeland en helt 
spesiell karakter i norsk- og europeisk sammenheng.

Kultur- og jordbrukslandskapet

Mer ekstremvær og et nasjonalt fokus på åpning av de blågrønne strukturene 
vil også være relevant og viktig for utviklingen på Gran. Til tross for store 
områder med jordbruks- og naturområder viser behovet for flomsikring i 
Brandbu hvor viktig dette er blitt for samfunnet. Som et grunnleggende premiss 
i utviklingsområder bør det etterstrebes og åpne lukkede elve- og bekkeløp og 
det bør vektlegges å skape gode områder for biomangfold langs de blågrønne 
strukturene. Dette gjelder både i tettstedene og utenfor. Elva Vigga er både 
viktig i utviklingen av Brandbu og Gran sentrum og bør være et essensielt 
utgangspunkt for å bringe naturen inn i tettstedene.

Blå strukturer

Vigga, Jarenvannet og Randsfjorden som utgangspunkt for utviklingen av tettstedene
Røykenvik og Granavollen

Mellom tettstedene i Gran Kommune finner man en stor mengde unike 
og populære attraksjoner. Fra restauranter, gårdsutsalg, turløyper, 
museer, kirker og gallerier. Mer spesifikt finner man alt fra Lokstallen, 
Glasslåven, Søsterkirkene på Granavollen, Tingelstad og Hadeland 
folkemuseum. I tillegg finner man en rekke bevertningssteder, butikker 
og overnattingstilbud i og rundt tettstedene som sammen skaper 
Gran som turistdestinasjon og kulturbærer. Gjennom en forståelse av 
mobilitetsløsninger og utvikling av tettstedene kan dette forsterkes 
ytterligere.

Opplevelser og attraksjoner

Tettstedene
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Lappeteppe-strategien De ulike tettstedene

Stedsutvikling i Gran KommuneSnøhetta

Tett boligbygg

Gårdsbruk

Energiproduksjon

Rekkehus

Ikonisk bygning

Kulturtilbud

Utsiktstårn

Spredt boligbygg

Tettstedet
Grymyr

Byen
Gran sentrum

Landsbyen
Brandbu

Strategi og tre ulike konsept for organsiering
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Gran sentrum

Konsept: “Stripa”

Brandbu

Konsept: “Ringer”

Grymyr

Konsept: “Krysset”

Stedsutvikling i Gran KommuneSnøhetta

Strategi og tre ulike konsept for organsiering



2.1 Gran sentrum
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Konsept: “Stripa” Italiensk referanse: Vernazza

Karakteristikk:

Tilgjengelig

Mangfoldig

Tjenestefokus

Vekstpotensial

Sentralt

Stedsutvikling i Gran KommuneSnøhetta

Konsept for Gran sentrum
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Stedsutvikling i Gran KommuneSnøhetta

Beskrivelse av Gran sentrum

Storgata i Gran er et glimrende utgangspunkt for byliv 
og har allerede et godt utvalg av butikker og tilbud

I dag består Storgata av en bilvei med gangfelt 
og parkeringsplasser mellom en allé av trær. 

Tilgjengelighet er viktig for næringsgrunnlaget

Torget i Gran gir delvis mulighet for samvær utenfor 
bilen, men en stor del av torget okkuperes av biler

Den nye Hadeland videregående skole styrker Gran 
sentrum som urbant midtpunkt i kommunen. Det markerer 

også at Gran er mer enn et handelssentrum.

Stasjonen i Gran gir muligheter for bærekraftig vekst og 
bør utvikles som en ny viktig inngangsport til tettstedet

Brannstasjonen i Gran er et eksempel på aktivitet som 
okkuperer deler av arealet i indre sentrum av Gran

Tettstedet Vassenden eller Gran har 
mange flotte bygningsmiljøer fra 
forskjellige tidsepoker.  Beliggenhet ved 
sørenden av Jarenvannet, «Vassenden», 
samt bekkeløpet Vigga snor seg som i 
Brandbu gjennom/langs med sentrum, 
og har hatt betydning for bosetning og 
industri. Både industri og samferdsel, 
ikke minst med jernbanen og Gran meieri 
midt i Vassenden, har vært viktig for 
sentrumsutviklingen. 

Det er tydelig at Gran sentrum 
er vokst frem som et resultat av 
handelsvirksomheten og nærheten til 
vannet og elva, og selv om det er lite som 
knytter stedet til disse to kvalitetene 
i dag, er Gran sentrum det største 
tettstedet i Gran kommune, og under 
stadig utvidelse og utvikling. 

Næringsvirksomhet gjennom de store 
sentraene Smietorget og Granstunet 
trekker mye besøkende. Foruten 
sentraene og andre butikker med mat og 
detaljhandel, bidrar Gran videregående 
skole, Gran bibliotek og Hadeland 
kultursal til mye aktivitet.  I løpet av 
årene har eldre bygninger blitt revet. Da 
er det ekstra viktig å være bevisst de 
bygningene og bygningsmiljøene som er 
igjen for videre tettstedsutvikling. 

Tekst er hentet fra “Temaplan Natur- og kulturarv i Gran 
kommune. Vedtatt av Gran kommunestyre 22.06.2017 og 
noe bearbeidet.

I dag er nesten hvert eneste mellomrom i Gran sentrum okkupert av asfalt og parkering. Det er et stort potensial for å 
endre disse mellomrommene; både med bebyggelse og med varierte oppholdssoner for mennesker
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I en grov arealdisposisjon som skiller på program foreslår vi en linjær utvikling langs Storgata, samt 
den nye miljøgata. Vi tror de store ensartede varehusene i sør kan erstattes med langsiktig blandede 

storgårdskvartal.

Offentlige program

Primært bolig

Primært næring

“Mixed use”

Grep for Gran sentrum

Snøhettas 6 råd for Gran sentrum

1. Fortett med fleksible arealer i sentrum – næring på første etasje og bolig og kontor i 
øvrige etasjer.

2. Dyrk Storgata som aktiv gågate og transformer veiene om til gater. Unødvendig mye 
areal okkuperes i dag av veilegemer og asfalt på bilens premisser.

3. Lag en overordnet parkeringsstrategi. Løsningen kan ligge i dagen, men må ikke 
være grå og dominerende.

4. Dyrk bakgårdene som gode og varierte uterom og som en attraksjon for tettstedet. 
La bakgårdene få ulikt fokus og ulik identitet – sammen blir de en opplevelse.

5. Plant trær som en strategi for å skape en langsiktig mykere identitet i mellomrom og 
uterom.

6. Prioriter Gran sentrum som kommunens mest urbane område, vær likevel forsiktig 
med å definere hva en by er i denne sammenhengen. Etasjehøyde er ikke avgjørende 
for fortetting. 

N

Soner

Stedsutvikling i Gran KommuneSnøhetta

Chille, sitte, glo

Undre

Danse

Lære

Gå, vandre

Handle

Trene

Samvære

Leke

Vente

Sykle

Reflektere

Dyrke

Spise

Prominere

Instagramme

I uterommene på Gran bør du kunne:
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Etter linje- eller stripemodellen foreslår vi at det utvikles tydelige og ulike bevegelsesårer sør-nord. 
Storgata bør være så fotgjengervennlig som mulig. Miljøgata hensyntar mobilitet med sykkel og bil. 

Den grønne korridoren skaper et nødvendig rekreasjonsgrep og trekker omkringliggende landskap inn i 
sentrum.

Parkeringsstrategien for Gran foreslås operert fra utsidene av sentrumskvartalene slik at gågate, 
bakgårder og grønn korridor kan utvikles uten hindring. I nye kvartaler bør parkering i dagen unngås. 

De viktigste institusjonene i sentrumsbildet bør tydeliggjøres i grepet. Det bør også være en strategi fra 
kommunens side å legge flere offentlige tilbud til sentrum og ikke utenfor.

N

N

N

Bakgårdsrommene bør ha forskjellig identitet og tilby program som skaper aktivite og liv. Sett i 
sammenheng blir disse rommene en serie av spennende uterom- og mellomrom som gjør Gran sentrum 

til en unik totalopplevelse

Lineær utvikling Viktige institusjoner

Parkering Bakgårdsrommene

Stedsutvikling i Gran KommuneSnøhetta

Gågate / fotgjengervennlig

Miljøgata

Bilbaserte veinett

Parkeringsinnganger

Grønn korridor

Stasjonen

Torget

Skolen

N

N
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Stripebasert-utvikling Lappeteppe-strategien Eksempel på hvordan bebyggelse og 
ulike typologier inngår i sammenhengen

Miljøgate

Felles grøntområde

Grønt belte

Storgata

Handel

Mixed use

Mixed use
Fortettede 
bakgårder

Tett-lav-boligområde Boligområder

Torget i Gran

Kulturdistrikt

Granskaugen lekepark

Sports-aktiviteter

Mixed use

Overorndet og sammenstilt grep for Gran sentrum

N
N N

Filuftsliv- og rekreasjon

Stedsutvikling i Gran KommuneSnøhetta
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Landskapsplan

Landskapsplanen viser hvordan en strategi kan implementeres i Gran sentrum, og bør ikke leses som en løsning. 

Stedsutvikling i Gran KommuneSnøhetta
N

Granskogen lekepark

Sportsaktiviteter

Kulturdistriktet

Gran torg

Hadeland vgs

Skogsparken

Gran stasjon

Storgata på Gran
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Miljøgate

Stedsutvikling i Gran KommuneSnøhetta

Fortetting av gårdsrom

Grep for Gran sentrum

Nye storgårder

Nabolagsfortetting

Eksperimentell fortetting

Visualseringen viser hvordan en strategi kan implementeres i Gran sentrum, og bør ikke leses som en løsning.
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Fortetting av gårdsrom Nye storgårder Nabolagsfortetting Eksperimentelle fortettinger

Stedsutvikling i Gran KommuneSnøhetta

Typologisk verktøykasse

Over er et knippe verktøy vi foreslår å bruke i fremtidens utvikling av Gran sentrum 
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Eksempel: Snøhetta, Kasper Weyer Strasse, Innsbruck og Campus 
Bjølsen, Oslo

Transformasjon og fortetting av eksisterende bebygde områder kan være nøkkelen for Gran sentrums vekst. Her 
kan ny bebyggelse innpasses og optimaliseres mellom de historiske bygningene. Det anbefales moderate høyder 

og at man heller utfordrer tettheten mellom byggene for å skape intimitet.

Stedsutvikling i Gran KommuneSnøhetta

Fortetting av gårdsrom

Eksisterende bygninger

Nye bygninger som 
omringer gårdsrommet

Bakgårder med ulike 
tema og innhold
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Eksempel:  Hørsholm Masterplan, Snøhetta

De nye storgårdene anbefales i en fremtidig strategi og erstatte de grå varehusene som i dag okkuperer mye 
areal i sentrum av Gran. En “mixed use”-utvikling kan erstatte eller anlegges på taket av disse varehusene 

og man kan skape gode bolig- og næringsmiljø. Variasjon og optimalisering av bygningsvolumer etter 
bærekraftsparameter bør legges til grunn for slike storgårder. 

Stedsutvikling i Gran KommuneSnøhetta

Nye storgårder

Boligbygg
Grønt byrom

“Mixed use”
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Eksempel: Parkdrag, Jernbanebyen, Snøhetta

Eksempel: Reisen, Snøhetta

På lik linje som småhusplanen i Oslo endrer eneboligområder, foreslås det en lignende strategi for 
eneboligområder nær sentrumskjernen i Gran. Det er likevel stor forskjell på Oslo og Gran, en fortetting bør 

derfor skje med respekt for volum, materialitet og skala i omgivelsene. Uterommene foreslås dyrket som lengre 
åpne skogsdrag med mulighet for fellesaktiviteter og fellesfunksjoner som fremmer en annen måte å bo på enn 

det klassiske boligfeltet.

Stedsutvikling i Gran KommuneSnøhetta

Nabolagsfortetting

Lav spredt bebyggelse

Private hager

Grøntområde

Eksisterende bebyggelse
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Brannstasjonen på Gran, Snøhetta

Eksempel: Gauselvågen, Snøhetta

Med eksperimentell fortetting mener vi kommunen bør tømme lommene for kommuneale programbehov og 
bidra sterkt til at utviklingen av tettstedet og skaper aktivitet og attraktivitet til sentrum. Det er en utfordring 

at kommunale institusjoner blir lagt utenfor tettstedene, mens man legger ansvaret for aktivitet og liv 
til det private næringsliv. Hvis det finnes behov i Gran må det legges til sentrum og det må være regelen. 
Hvis argumentet er at disse behovene trenger større plass får kommunen utfordre seg selv og sine egne 

retningslinjer. Vi har valgt å visualisere et eksempel der brannstasjonen blir ny ungdomsklubb.

Stedsutvikling i Gran KommuneSnøhetta

Eksperimentelle fortettinger

Stasjonsallmenningen

Ikonisk bygg

Bakgårdsrom med kulturelle aktiviteter
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Langsiktig strategi - Arbeidspods Referanse: Hola, arbeidsrom - Selgas Cano

Smiegata 7

Kortsiktig strategi - Planting av trær

Mellom parkeringsplassene kan 
man starte med å plante trær 
mellom parkeringsrekkene. 
Dette kan bidra til å skape 
intimitet i det ellers åpne og grå 
parkeringsområde.

På lang sikt kan man erstatte parkering med storgårdsbebyggelse eller skape 
arbeidsrom mellom de allerede plantede trærne. En kombinasjon av parkering 
og arbeidspods er spennende.

Eksempel: Hola! Arbeidsrom av 
Selgas Cano

Idéer for uterommene i Gran sentrum

2

3

1

Stedsutvikling i Gran KommuneSnøhetta

Idéer for uterommene i Gran sentrum

2

3

1

1
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Eksempler: 

Geoparken i 
Stavanger, Helen 
& Hard 

Swarovski 
Kristallwelten, 
Snøhetta

Superkilen, BIG

Shell-tomta2

Granskogen lekepark

Skissen viser hvordan 
man kan anlegge en 
stor lekeplass på Gran. 
Å planlegge uterom for 
barn har stort potensial 
i Norge og kan fort bli 
en destinasjon for hele 
regionen. Vi ser for oss 
at en slik lekepark kan 
konseptualiseres rundt 
bærekraftig materialbruk 
og kanskje fortelle 
om skog og skogbruk 
gjennom lek.

Stedsutvikling i Gran KommuneSnøhetta

Idéer for uterommene i Gran sentrum

2

3

1 2

3

1
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Bildet viser området sør for stasjonsområdet på Gran. Med jernbanesporet i ryggen ser vi rett på Gran brannstasjon transformert til 
ungdomsklubb og verksted for Gran-ungdommen. Til venstre ligger “Granskuddet” Innovasjonssenter og i mellomrommet er det stort 

potensial for uteserveringer og spennende nisjebutikker.

Stedsutvikling i Gran KommuneSnøhetta

Illustrasjon som viser fortetting i bakgårdene i Gran sentrum

33





2-2 Brandbu
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Karakteristikker:

Naturgitte premisser

Tett og lavt

Nærhet til alt

Variasjon

Sentralt torg

Konsept: “Ringer”
Italiensk referanse: Palmanova

Stedsutvikling i Gran KommuneSnøhetta

Konsept for Brandbu sentrum
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Stedsutvikling i Gran KommuneSnøhetta

Storlinna, hovedgata i Brandbu er et godt etablert 
gateløp med bilvei, gangfelt og parkering, samt allétrær 

Parkeringsareal er sentralt i Brandbu og dette bidrar til 
et godt handelsgrunnlag

Torget i Brandbu har en sentral beliggenhet og byr på 
noen benker og plantekasser i dag

Byparken ved Størenslunden er et glimrende eksempel på 
naturelementer som ligger tett opptil Brandbu sentrum. Her 

finner man vakre trær og store gressletter for rekreasjon

Store flomsikringsarbeider endrer karakteren 
til Brandbu og gir nye muligheter for uterom og 

rekreasjonsormåder

I og rundt Brandbu sentrum finner vi store varehus og 
grå flater som har stort potensial for utvikling

Beskrivelse av Brandbu sentrum

Tettstedet Brandbu har bygningsmiljøer 
fra forskjellige tidsepoker, som forteller 
om endringer i virksomhet som 
kommunikasjon/samferdsel, aktivitet 
og i byggestil. Elven Vigga som snor seg 
gjennom Vassenden til Jarenvannet, 
går også gjennom Brandbu sentrum 
og har vært premissgivende for mye av 
aktiviteten. Flere møller, sagbruk, garverier, 
fargerier, stamper, mekanisk industri, i 
tillegg til klekkeri og settefiskanlegg, har 
vært avhengig av det rennende vannet. 

Brandbu sentrum har i århundrer vært 
et knutepunkt. Brua, som tettstedet 
kalles på folkemunne, kommer av 
Åvedalsbrua/Augedalsbrua - et eldre 
brosted over Vigga.  På Augedal har det 
vært skysstasjon og vitner om mange 
reisende. Én trasé går over brua og videre 
opp Kjølvegen mot Høgkorset og Toten. 
Pilegrimsleden følger i dag dette faret.  

Den bergenske hovedveg, kjørevegen 
mellom Oslo og Bergen, går opp Eggelinna 
og følger vestsiden av Brandbukampen 
langs Randsfjorden nordover mot Land, 
Fagernes og Lærdal.

Jernbanen hadde et sidespor fra 
Jaren til Røykenvik fra 1900-1957 med 
mellomstasjon i Brandbu. Opprettelsen av 
banen førte til at mye virksomhet flyttet 
fra høgda og ned til Gran.

Brandbu var egen kommune til den ble 
slått sammen med Gran i 1962. I dag er det 
barneskole og ungdomsskole i Brandbu 
sentrum.

Tekst er hentet fra “Temaplan Natur- og kulturarv i Gran 
kommune. Vedtatt av Gran kommunestyre 22.06.2017 og 
noe bearbeidet.



64

Hovedgrep for Brandbu

Stedsutvikling i Gran KommuneSnøhetta

Ringvei

Boligklynger

Fotgjenger-
byen Landsbysentrum

Boligområder

Parkareal 

Institusjonsrområde

Ringveien og landsbyen der den 
gående er prioritert

Landsbyen i første ring og 
tilstøtende bolig-, rekreasjon-, og 
institusjonsområder i neste ring.

Eksempel på nye boligklynger

Boligområder
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Offentlig

Rekreasjon

Bolig

Næring

“Mixed use”

Snøhettas 6 råd for Brandbu

1. Prioritér Brandbu med landsby-kvaliteter og fokuser på å legge til rette for gode 
nabolag og aktivitet på gateplan tett opp mot tettstedskjernen

2. Dyrk Storlinna og torgaksen med aktivitet og kvalitet

3. Jobb med moderat fortetting og ta i bruk mellomrom til småskala program som 
boliger og forettninger. Unngå storvarehus og andre innadvendte program. Dette kan 
plasseres andre steder i kommunen.

4. Arbeidene knyttet til flomsikringen av Vigga bør utnyttes til byliv og utformes med 
rekreasjonsområder og som en attraktiv møteplass.

5. Forsøk å bygge mindre vei og mer gate - plassrom som er tilpasset mennesker og 
ikke biler. Biler skal selvfølgelig ha tilgang der det trengs, men det man behøver ikke å 
tilpasse landsbyen etter det.

6. Når man utvikler nye bostedsområder, forsøk å tenke bredde i boligtilbudet i 
kommunen. Dem som ønsker å bosette seg i Brandbu ønsker seg landsbykvaliteter og 
kan tilby noe særegent og annerledes enn for eksempel Gran sentrum. 

Strategi om fortetting av eksisterende landsby kan leses i soneforslaget. Innenfor innerste ring prioriteres næring, 
offentlige program og “mixed use”. Omkranset av rekreasjonsområder og boligområder i andre ringen

N

Stedsutvikling i Gran KommuneSnøhetta
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Landsbytorget

Torget

Matevei for bilParkeringsnedkjørsel

Eksisterende park

Nabolagsklynger

Landsbyen

Bolig- og rekreasjon

Konsept for Brandbu sentrum

Brandbu har noen fantastiske forutsetninger som bør dyrkes og styrkes

Attraksjonsverdier

N

N N

N

Ringene i utviklingsstrategien Parkeringsstrategi

Elveparken

Strategien for å utvikle nye boliger i Brandbu bør følge en ny og innovativ måte der det etableres 
nabolagsklynger. Mer om dette i egne illustrasjoner.

Nabolagsklyngene

Ringene gir en forståelse av prioritet og hvordan man kan arbeide med fortetting i eksisterende 
områder.

Parkeringsstrategien viser matevei og fremtidig scenario der parkeringsarealer plasseres i kjellere eller 
er løst som gateparkering

Stedsutvikling i Gran KommuneSnøhetta
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Landskapsplan

Landskapsplanen viser hvordan en strategi kan implementeres i Brandbu, og bør ikke leses som en løsning. 

N

Eksemplifisert boligklynge

Torget

Elveparken

ParkområdeParkområde

Idrettsområde

Skole

Stedsutvikling i Gran KommuneSnøhetta
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Idéer til Brandbu-utviklingen
Stedsutvikling i Gran KommuneSnøhetta

Informasjonssenter Sykkelreperasjon Undervisningsrom Butikker Fellestrening

Utstillinger Lokal mat Konserter Øvingslokaler Lekerom

Arbeidsplasser Bevertning

Opplæringskjøkken Lunsjbar

Program som kan fylle første etasjer for å skape landsbyfølelsen og levende gater:

Tomme lokaler som trenger kjærlighet

Volumstudier som indikerer fortettingsstrategi
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Eksempel: Kvinesdal/Liknes Sentrumsutvikling, Snøhetta

Eksempel: Path of Perspectives - “Perspektivenweg”, Snøhetta

Illustrasjon viser hvordan man kan fylle torget med midlertidig byromsmøblement som innbyr 
for mennesker til å samles på torget på Brandbu

Langsiktig grep for elveparken

Illustrasjon viser hvordan man kan utvikle elveparken med ulike intervensjoner

Stedsutvikling i Gran KommuneSnøhetta

Kortsiktige byromsgrep
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Stedsutvikling i Gran KommuneSnøhetta

Eksemplifisering av nabolagsklynge

Vi har ønsket å illustrere hvordan man kan skape attraktive boligområder tett opp mot Vigga og Brandbu 
sentrum. Illustrasjonen viser intensjonene om en levende og attraktiv boligklynge rett ved Brandbu 

brannstasjon. 

Steg 1

Anlegge naturlig veinett for sirkulasjon og 
bevegelse

Definere en blanding av private og felles 
uterom

Skape en miks av boligtypologier En klynge med sammensetning av ulike 
boformer og med variasjon i materialer

Steg 2 Steg 3 Steg 4

2-spenneren

Rekkehuset

Byvillaen

4-spenneren

Vigga

Brannstasjonen

Grep for utvikling av en klynge
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Byvillaen 2-spenneren Rekkehuset 4-spenneren

Stedsutvikling i Gran KommuneSnøhetta

I byvillaen kan man skape store gode 
leiligheter med gode solforhold og 

sambruksløsninger. Den er en perfekt 
hybrid mellom store leilighetsbygg og en 

flermannsbolig

2-spenneren gir fleksibilitet til å tenke 
leilighet på et plan, samt duplex-

løsninger over to etasjer. Sikrer fasade 
fra tre sider

Rekkehuset er perfekt for barnefamilier 
og de som ønsker seg en liten hageflekk 

i tillegg til balkong og terrasse

4-spenneren gir opplevelsen av 
en enebolig, men fordelene til en 

flermannsbolig
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Stedsutvikling i Gran KommuneSnøhetta

Bildet viser et forslag til en nabolagsklynge på grusområdet sør for Brandbu sentrum. Midt i bildet foreslås Vigga som et rekreasjons- 
og parkområde og til høyre i bildet finner man baksiden av brannstasjonen. Nabolaget forholder seg til elveparken og har en rekke 

fellesfunksjoner mellom husene. Deriblant veksthus, private hager, felles urtehage og basketballbane

Illustrasjon som viser boligklynge i Brandbu - ved Viggas bredd



73

Stedsutvikling i Gran KommuneSnøhetta



2.3 Grymyr
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Konsept: “Krysset”
Italiensk referanse: Borgo Ottomila

Karakteristikker:

Lett tilgjengelig

Temposkifte

Veivalg

Møteplass

Konsentrert

Konsept for Grymyr

Stedsutvikling i Gran KommuneSnøhetta
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Grymyrkrysset ligger vakkert til med god oversikt i 
landskapsrommet. Selve krysset danner sentrum i 

bygda

I nordre del av krysset finner man ordinære bolighus 
med private uteområder

I sørvest ligger et nedlagt samvirkelag og nedkjørsel til 
Grymyr kirke. Krysset fremstår med lite bearbeidede 
uterom og vitner om at stedet har hatt sin storhetstid

I sør har Gran Kommune tilgnang til eiendom, blant annet 
med kommunalt boligtilbud, samt skole. I nordvest finner 

man idrettsanlegg

Rojanhjørnet er eneste utadrettede virksomhet på 
Grymyr og har i dag storkiosk med uteservering. Rundt 

bygningen finner man asfalterte parkeringsarealer

Rojanhjørnet fungerer som limet i Grymyr-samfunnet

Beskrivelse av Grymyr

Grymyr er et lite tettsted i Vestre Gran - 
beliggende ved Randsfjordens bredd. Fra 
gammelt av da den viktigste trafikkåren 
var med dampskip langs Randsfjorden, var 
Grymyr et viktig handelssentrum. 

Det inneholdt den gangen en rekke 
butikker, smeder, bakeri, poståpneri 
med mer. Senere, da veien mellom 
Brandbu og Jevnaker kom, ble tilbudet 
ved bygda mindre, og på midten av 
1990-tallet forsvant både postkontoret, 
bensinstasjonen og butikkene. 

Det eneste servicetilbudet som er igjen er 
den lokale kroen Rojankrysset, som er en 
kombinert kiosk, gatekjøkken og pub.

Tettstedet er imidlertid kjent for sitt aktive 
foreningsliv og sin sterke dugnadsånd. 
Sentrale i så måte er Vestre Gran 
Idrettslag, Vestre Gran blandede kor, 
Grymyrgjengen og revygruppen Grymyr 
Theaterselskab. I 2012 ble det etablert 
en egen lokal organisasjon, Fokus Vestre 
Gran, som har som mål å arbeide med 
langsiktig utvikling av tettstedet.

I tillegg til gårdsbruk og spredt 
husbebyggelse ligger det et boligfelt på 
Grymyr. Det ligger også en barneskole 
i tettstedet. Grymyr skole har ca. 80 
elever fra 1. - 7. trinn. Skolens første del 

ble bygget i 1964 etter sammenslåing av 
to mindre skoler (Vestheim og Leikvoll 
skoler). 

Neste store påbygging ble ferdigstilt i 
1988, et tilbygg med gymsal og påtenkt 
svømmebasseng. Bassenget ble imidlertid 
aldri ferdigstilt. Etter lang tids lokalt 
arbeid vedtok kommunestyret i Gran 
på slutten av 2010 at bassengrommet 
skulle ombygges til auditorium, nytt 
skolebibliotek samt spinning- og 
styrkerom. Det nye anlegget ble offisielt 
åpnet den 17. februar 2012.

Klæstad mølle (bygget 1896) ligger nær 
tettstedet. Mølla er under restaurering 
av lokale krefter og ble gjenåpnet 
av riksantikvar Jørn Holme den 16. 
september 2012. Ved samme anledning 
ble den erklært som kulturminne av 
nasjonal betydning.

Grymyr har egen kirke. Den gamle var fra 
1899, men brant ned i 1999. Grymyr kirke 
ble gjenreist i 2003.

Tekst er hentet fra Grymyrs Wikipedia-side
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Grep for Grymyr

De mest sentrale 
tomtene på 

Grymyr

Lokale turistveier

Boligområde

Elvelangs

Skole

Sportsaktiviteter

Lekeplass
Markedsplass

Vi foreslår at all utadrettet næring, samt kommunale behov, 
samfunnshus, servicestasjon og annen aktivitet legges så tett opp til 

krysset som mulig. Med overlappende program og fleksibel bruk av 
arealer kan man skape liv i krysset på ulike tidspunkt av dagen

Rundt krysset foreslår vi en dynamisk fortettning og vekst, samt at det 
nedlagte grustaket i vest utnyttes som en spennende måte å bo på for 

dem som ønsker gode boliger med nærhet til det viktigste. Vi forutsetter 
moderat vekst på et sted som Grymyr og bærekraftig og fleksibel arealbruk 

er kodeordet for å få til aktivitet på et lite sted.
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Snøhettas 5 råd for Grymyr

1. Planlegg vekst for Grymyr, men forsøk å dyrke det på rurale premisser

2. Dyrk frem krysset som møteplass for lokalbefolkning og skap et attraktivt møtested 
for forbipasserende og besøkende turister

3. Forsøk å legge utadrettet næring og kommunale behov så tett som mulig opp til 
krysset. Det er med overlappende program man klarer å skape aktivitet

4. Ved behov for nye boligområder foreslås det å utvikle allerede etablerte tomter 
tett opp til krysset, samt i grustaket et lite stykke nordvest for krysset - ned mot 
Randsfjorden

5. Tilpass for ankomst med bil, men ikke glem at gode fasiliteter for syklende, samt 
gode rom for menneskelig opphold og møter er viktig for å sikre at folk stopper og at 
lokalbefolkningen bruker tilbudene.

Stedsutvikling i Gran KommuneSnøhetta

Moteplass

Sp
orts

aktiviteter

H
an

de
l

Turism
e

Diagrammet viser hvordan man kan ha overlappende program tett opp 
til krysset for å sikre aktivitet og sambruk. Vi tror en kombinasjon av 

utadrettet næring, kommunale program og behov, sportsaktiviteter og 
lokalt foreningstilbud og et fremtidig samfunnshus kan ligge tett opp til 

krysset på Grymyr.
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Landskapsplanen viser hvordan en strategi kan implementeres i Grymyr, og bør ikke leses som en ferdig løsning. 

N
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Krysset på Grymyr

Samfunnshus
Treningssenter

Barnehage

Søndagsmarked

Rojanhjørnet

Servicesenter

Grymyr kirke

Butikk
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SNOHETTA

This is a draft. Please do not publish.

OPTION 11

SNOHETTA

This is a draft. Please do not publish.

OPTION 15

Stedsutvikling i Gran KommuneSnøhetta

Konsept for arkitekturen i krysset

Steg 1

Eiendommene i tilknytning til 
Grymyr-krysset

Landskapsløft Maks arealutnyttelse og 
overlappende program

Steg 2 Steg 3

Visualiseringer er skisser og kan ikke brukes av opphavshensyn. Vi viser til illustrasjonen på neste sider
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Sportsaktiviteter

Møteplass

Turisme

Handel
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Grep for Grymyr
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Visualisering av Grymyr-krysset slik det kan bli.
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Landskapsplanen viser hvordan en strategi kan implementeres i Grymyr, og bør ikke leses som en ferdig løsning. 

N

Landskapsplan

Grymyr-krysset

Grustaket

Grymyr kirke

Grymyr skole
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Steg 1

Platåer i landskapet Sirkulasjonsmønster Nye bygninger Et nytt boligområde i grustaket

Steg 2 Steg 3 Steg 4

Området vest for idrettsanlegget på Grymyr egner seg godt for 
utvikling av et boligområde

Stedsutvikling i Gran KommuneSnøhetta

Grep for grustaket som boligområde
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Boligfeltet får flott utsikt over RandsfjordenBoligfelt i grustaket på Grymyr

Grustaket og Grymyr kirke til høyre Krysset og landskapsløftet fra 3D-modellen

Stedsutvikling i Gran KommuneSnøhetta

Enkle illustrasjoner
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Snøhettas 5 råd for Grymyr

1. Planlegg vekst for Grymyr, men forsøk å dyrke det på rurale premisser

2. Dyrk frem krysset som møteplass for lokalbefolkning og skap et attraktivt møtested 
for forbipasserende og besøkende turister

3. Forsøk å legge utadrettet næring og kommunale behov så tett som mulig opp til 
krysset. Det er med overlappende program man klarer å skape aktivitet

4. Ved behov for nye boligområder foreslås det å utvikle allerede etablerte tomter 
tett opp til krysset, samt i grustaket et lite stykke nordvest for krysset - ned mot 
Randsfjorden

5. Tilpass for ankomst med bil, men ikke glem at gode fasiliteter for syklende, samt 
gode rom for menneskelig opphold og møter er viktig for å sikre at folk stopper og at 
lokalbefolkningen bruker tilbudene.

Snøhettas 6 råd for Brandbu

1. Prioritér Brandbu med landsby-kvaliteter og fokuser på å legge til rette for gode 
nabolag og aktivitet på gateplan tett opp mot tettstedskjernen

2. Dyrk Storlinna og torgaksen med aktivitet og kvalitet

3. Jobb med moderat fortetting og ta i bruk mellomrom til småskala program som 
boliger og forettninger. Unngå storvarehus og andre innadvendte program. Dette kan 
plasseres andre steder i kommunen.

4. Arbeidene knyttet til flomsikringen av Vigga bør utnyttes til byliv og utformes med 
rekreasjonsområder og som en attraktiv møteplass.

5. Forsøk å bygge mindre vei og mer gate - plassrom som er tilpasset mennesker og 
ikke biler. Biler skal selvfølgelig ha tilgang der det trengs, men det man behøver ikke å 
tilpasse landsbyen etter det.

6. Når man utvikler nye bostedsområder, forsøk å tenke bredde i boligtilbudet i 
kommunen. Dem som ønsker å bosette seg i Brandbu ønsker seg landsbykvaliteter og 
kan tilby noe særegent og annerledes enn for eksempel Gran sentrum. 

Snøhettas 6 råd for Gran sentrum

1. Fortett med fleksible arealer i sentrum – næring på første etasje og bolig og kontor i 
øvrige etasjer.

2. Dyrk Storgata som aktiv gågate og transformer veiene om til gater. Unødvendig mye 
areal okkuperes i dag av veilegemer og asfalt på bilens premisser.

3. Lag en overordnet parkeringsstrategi. Løsningen kan ligge i dagen, men må ikke 
være grå og dominerende.

4. Dyrk bakgårdene som gode og varierte uterom og som en attraksjon for tettstedet. 
La bakgårdene få ulikt fokus og ulik identitet – sammen blir de en opplevelse.

5. Plant trær som en strategi for å skape en langsiktig mykere identitet i mellomrom og 
uterom.

6. Prioriter Gran sentrum som kommunens mest urbane område, vær likevel forsiktig 
med å definere hva en by er i denne sammenhengen. Etasjehøyde er ikke avgjørende 
for fortetting. 
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Oppsummering
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