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Fargerivegen 4 
 
Oppsummering av uttalelser i fbm. offentlig ettersyn med kommentarer fra tiltakshaver 
 
I fbm. offentlig ettersyn i perioden 12.02. – 25.03.2020 kom det inn uttalelser fra følgende: 
 
Elvia AS (Eidsiva Nett), 12.02.2020 
Lillehammer Region brannvesen, 13.02.2020 
Renovasjonsselskapet GLØR IKS, 19.02.2020 
Norges vassdrag- og energidirektorat, 05.03.2020 
Statens vegvesen, 17.03.2020 
Gausdal Næringsforum, 24.03.2020 
Oddny Rakstad, 24.03.2020 
Fylkesmannen i Innlandet, 24.03.2020 
 
Elvia AS 
Ingen kommentar utover tidligere innsendt uttalelse til varslingen. 
 
Kommentarer: 
Eidsiva Nett hadde ingen innvendinger mot den varslede reguleringen. Det ble opplyst om at 
de har imidlertid nett i området som det må tas hensyn til, og som evt. må legges om ved 
realisering av planene. De påpekte videre at de må få opplyst hvilket behov tiltaket utløser i 
form av effektforbruk i forkant av realisering av planen, og at utbygger/tiltakshaver bør ta 
kontakt på et tidlig tidspunkt. 
 
Dette tas fortsatt til etterretning. 
 
 
Lillehammer Region brannvesen 
Har ingen innvendinger til planen. Minner om behovet for adkomst og etablering av 
tilstrekkelig slokkevann.  
 
Da det er planlagt blokkbebyggelse på det særlig hensyntas god adkomst og plassering av 
brannvesenets høydemateriell.  
 
Det vil bli krav om automatisk slukkeanlegg i byggverket. I planprosessen bør det avklares 
om det er tilstrekkelig vannforsyning i området. Ber om at det monteres brannhydranter. 
 
På større bygg kan det også komme inn krav om at nødnettet skal ha tilstrekkelig dekning i 
bygget.  
 
Kommentarer: 
Tas til etterretning. 
Det vil være adkomstmuligheter rundt bygget. 
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Renovasjonsselskapet GLØR IKS 
Ser det er påtenkt nedgravd løsning for renovasjon langs Fargerivegen med egen 
avkjøringslomme for renovasjonsbil. Der det planlegges kjøring med lastebil må kravene til 
kjøretøytype L tilfredsstilles, som omfatter mulighetene til å snu. Krav til vendehammer/ 
snuplass er beskrevet i renovasjonsforskriften. 
 
Å minimere behov for rygging er viktig for beboernes og renovatørens sikkerhet, og de ber 
om at dette blir hensyntatt videre. 
 
Kommentarer: 
Fargerivegen er en blindveg som fortsetter som en gangveg med bom. Det er i 
områdeplanen for Segalstad bru ikke regulert inn noen snumuligheter i denne delen av 
området. Det er i planforslaget for Fargerivegen 4 gjort en revidering etter offentlig ettersyn, 
der bl.a. svingradiusen i avkjøringen til planområdet er økt for å tilfredsstille kjøretøytype L. 
En kan ikke se at det er annen mulighet enn at renovasjonskjøretøyet kjører inn på den 
interne adkomstvegen og rygger til avfallspunktet, der det også er lagt inn ei lomme ved 
henting. 
 
 
Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) 
I denne saken kan de ikke se at det er bedt om slik bistand. NVE gir derfor en generell 
tilbakemelding i denne saken. NVE minner om at det er kommunen som har ansvaret for at 
det blir tatt nødvendig hensyn til flom- og skredfare, overvann, vassdrag og energianlegg i 
arealplaner, byggetillatelser og dispensasjoner. Dette gjelder uavhengig av om NVE har gitt 
råd eller uttalelse til saken. 
 
Kommentarer: 
Tas til etterretning. 
 
 
Statens vegvesen 
I områdereguleringsplan for Segalstad bru kreves det felles regulering for S1 og S2 områder. 
Statens vegvesen mener område S1 og S2 kan reguleres separat, men man bør ikke dele 
opp område S2.  
 
Adkomst 
For å kunne styrke gaterom i Segalstad bru sentrum og øke trafikksikkerhet, ber de om at 
planforslaget samler biladkomst mellom eiendommene 225/313 og 225/115.  
 
Parkering 
I gjeldende reguleringsplan for Segalstad bru punkt 3.3.13 parkering: Parkering i 
sentrumsområdene (sentrumsformål) skal fortrinnsvis løses i parkeringsanlegg og/parkering 
under terreng. Boenheter i indre sentrumssone skal ha maksimum 1 parkeringsplass pr 
boenhet. Statens vegvesen oppfordrer kommunen om å senke parkeringskrav til bil, men øke 
parkeringsplass til sykkel under tak, samt fjerning av parkeringsplasser på bakken.  
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Føringer for detaljreguleringsplaner:  
Iht. områdereguleringsplan for Segalstad bru punkt 5.3.2 D: Gateplan til den del av 
bebyggelsen som vender mot henholdsvis Vestringsvegen, Møllevegen eller Fargerivegen 
skal benyttes til forretning/tjenesteyting. Statens vegvesen mener at bakkeplan skal benyttes 
i tråd med overordnet plan, men det kan aksepteres boliger i bakkeplan. Parkering bør mest 
mulig plasseres under bakken.  
 
Gang og sykkelvei  
Planen har tilrettelagt gang og sykkelvei langs elva i tråd med overordnet plan, men den 
stopper på eiendomsgrensen og blir ikke ført videre. Det bør settes rekkefølge-bestemmelse 
for opparbeidelse av gang og sykkelvei til gangbru over elva. 
 
Kommentarer: 
Adkomst. Dette ble også uttalt til varslingen og kommentert ved førstegangsbehandlingen. 
Det er ikke sett behov for at planområdet og eiendommen gnr. 225/313 skal ha samme 
avkjørsel. Dette er ingen fylkesveg, men en kommunal blindveg med relativt lite trafikk. Egen 
avkjørsel til planområdet beholdes. 
 
Parkering. Det anses ikke behov for å endre parkeringskravet i planforslaget, som i hovedsak 
forholder seg til bestemmelsene til områdeplanen. 1,2 parkeringsplasser beholdes, der 0,2 er 
gjesteparkering som er ute. Det er plass til flere sykkelplasser i garasjeetasjen. 
 
Gang- og sykkelveg. Det er ikke noe rekkefølgekrav i bestemmelsene til områdeplanen for 
Segalstad bru som er knyttet til denne gang- og sykkelvegen. Tiltakshaver vil opparbeide 
gang- og sykkelvegen slik den inngår i detaljreguleringen for Fargerivegen 4. Videre 
utbygging fram til brua bør initieres av kommunen, da den vil gå over annens manns 
eiendom.  
 
 
Gausdal Næringsforum (GFN) 
Gausdal Næringsforum stiller seg positivt til detaljreguleringen av Fargerivegen 4.  
De ønsker å kommentere noen punkter i planen.  
 
Fargerivegen går over til gangvei mot sør, markert med bom. Det må ikke bygges hinder i 
overgangen som hindrer muligheten for rask evakuering fra området ved evt. kritiske 
hendelser.  
 
Det er foreligger en støyrapport i saken, der det er foreslått ulike typer tiltak for å redusere 
støypåvirkningen. GNF påpeker at utbygger pålegges å iverksette nødvendige tiltak for å 
redusere både innendørs og utendørs støyplager.  
 
GNF ønsker ikke at regulering av Fargerivegen skal hindre Gausdal Bruvoll i videreutvikling 
av bedriften.  
 
En del av uteområde tilrettelegges slik at allmennheten gis muligheter for et variert og aktivt 
bruk. Dette vil være positivt for tettstedet som handelssentrum. 
 
 



4 

Kommentarer 
Det legges ikke opp til noen hindre som reduserer framkommeligheten. Renovasjonsbilen får 
ei egen lomme utenfor vegbanen å stå i. 
 
Støysikring av ny bebyggelse og uteoppholdsarealer vil bli ivaretatt, jfr. reviderte 
bestemmelser etter offentlig ettersyn. Dette avhjelper imidlertid ikke støyulemper for 
eksisterende bebyggelse. En kan ikke se at utbygging i hht. planforslaget skal være til hinder 
for videreutvikling av Gausdal Bruvoll. 
 
 
Oddny Rakstad 
I følge planbeskrivelse er det foreslått to blokker på seks og sju etasjer, innklusiv 
parkeringsetasje, alt over bakken. Stiller spørsmål ved om det bør byggjast så høge blokker 
her i Gausdal. Er klar over at de må rekne med fortetting av sentrum òg her på landsbygda, 
men seks og sju etasjar vil bryte med byggeskikken som er i Gausdal frå før. Bygda Gausdal 
er jo prega av småhus med nokre få større einingar på 3-4 etasjar i sentrumsstroka. Bygg på 
seks og sju etasjar vil dermed verta rundt dobbelt så høge. Mener så høge bygg verta eit 
framandelement, og dei vil ikkje passe inn med tidlegare bebyggelse. Blokkene vil bryte med 
eigenarten til bygda. Trefire etasjar burde vera maks høgde på boligblokker i sentrumsstroka 
her på landsbygda - det er, og bør vera, skildnad på by og land. Dersom det nå vert åpna for 
bygging av blokker på seks og sju etasjar, vil det lett skape presedens og føre til fleire 
høghus i sentrumsstroka – er det den utviklinga ein ynskjer for landsbygda Gausdal?  
 
Sjølv på Lillehammer, som er ein by med heilt annan bebyggelse og karakter, er dei 
restriktive med så høge bygg. Kan lesa i lokalavisa GD, den 25.02.2020, at leiar av 
planutvalget uttaler seg om at Lillehammer kommune tillet bygg opp til fire etasjar, og for 
nokre få definerte område, opptil seks etasjar. Temaet har òg vore oppe i lokalavisa fleire 
gongar tidlegare, der det vises til same restriktive haldning og praksis. Hugsar mellom anna 
at det for ei tid sidan vart kravd at ei boligblokk på 4 etasjar måtte trappast ned til berre 3 
på sidane for at den ikkje skulle virka så massiv og bryte med bebyggelse rundt. 
 
Kommentarer 
Planforslaget forholder seg til områdeplanen for Segalstad bru. Det er i bestemmelsene til 
planen satt minimum antall etasjer ikke maks. De planlagte boligetasjene på 5 og 6 pluss 
garasjeetasje under, anses å være innenfor intensjonen til områdeplanen, mens bygg på 10-
12 etasjer kanskje ikke ville ha vært det. Arkitektkonkurransen/parallelloppdraget som lå til 
grunn ved utarbeidelsen av områdeplanen, viser likevel en til dels urban utvikling av 
sentrumsområdene, og med høyhus.  
 
 
Fylkesmannen i Innlandet 
Fylkesmannen mener det er positivt med høy arealutnytting i byer og tettsteder og at dette 
prinsippet følges ved ny boligbygging på Segalstad bru. 
 
Støy 
Det er utarbeidet en støyanalyse for tiltaket som holder høy faglig kvalitet. Ved oppstart var 
de ikke klar over at støy fra sagbruket Gausdal Bruvoll BA ville bidra med såpass stor 



5 

belastning som støyanalysen nå klargjør. Vegtrafikkstøy er ikke vist å utgjøre noen utfordring 
innenfor planområdet.  
 
Støyanalysen peker på utfordringer med å overholde føringer i støyretningslinje T-1442/2016 
på noen angitte områder. Oppsummert mener Fylkesmannen at planforslaget er i strid med 
støyretningslinje T-1442/2016 og rundskriv T-2/16 (Nasjonale og vesentlig regionale 
interesser på miljøområdet …) pkt. 3.1, på følgende områder:  
- Støy på uteoppholdsareal, delområde f_U2, over fastsatt minstekrav, jf. fig. 10, kap. 5.3 i  
   støyutredningen. Belastningen fra industristøy overskrider grenseverdi på Levening 50 dB.  
- Støy på fasade mot sør og vest for begge blokkene overskrider så vidt samme grenseverdi, 
  jf. fig. 12, kap. 5.5 i støyutredningen.  
- Støysoner er ikke synliggjort i plankartet.  
 
Støyanalysen kommer med forslag til flere gode og realistiske tiltak for å avbøte de 
overskridelsene som er nevnt over, jf. kap. 6. Reguleringsplanen tar i det hele tatt ikke opp 
til drøfting hvordan disse anbefalingene i støyutredningen skal følges opp. Regulerings-
bestemmelsene skyver alt ut til avklaring i etterfølgende byggesaksbehandling. Dette er et 
klart brudd med intensjonen i støyretningslinjen  
 
Ut fra dette fremmer Fylkesmannen innsigelse til planforslaget, med grunnlag og 
begrunnelse som nevnt over. Løsningene til hvordan innsigelsen kan imøtekommes ligger i 
støyutredningen. 
 
Parkering  
Det er lagt opp til parkering i plan 1, dvs. bakkeplan, med i alt 34 plasser, i tillegg til 6 
plasser utenfor bygget (gjesteparkering). I vedtatt områdereguleringsplan som denne planen 
vil avløse, er det lagt til rette for forretning/tjenesteyting på bakkeplan. Denne planen følger 
ikke opp denne rammen, men Fylkesmannen oppfatter at det legges inn en fleksibilitet i 
bygget slik at parkeringsetasjen evt. kan omdisponeres til forretning/tjenesteyting. 
Fylkesmannen minner om at slik endring vil medføre en situasjon med behov for min. 30 p-
plasser på bakkeplan i tilgrensende areal. Det vil ikke uten videre være kurant å omregulere/ 
dispensere til slik endret arealbruk.  
 
Energiløsninger  
Fylkesmannen hadde klare forventninger i oppstartvarslet, i tråd med vedtatte bestemmelser 
i områdereguleringen. I pkt. 3.3.12 i vedtatt reguleringsbestemmelse for områdereguleringen 
er det altså et utvetydig krav om å legge til rette for energieffektivitet og fleksible 
energiløsninger. For bl.a. detaljregulering av delområde S-2 «… skal det tilrettelegges for 
alternative energikilder, som f.eks. biobrensel, jordvarme og solenergi.» 
Fylkesmannen kan ikke se at valgt løsning med fjernvarme varmet med strøm oppfyller 
kriteriet «alternative energikilder». Kommunen burde fanget dette opp ved sin behandling av 
planen, og de forventer at dette avklares før sluttbehandling av planen.  
 
Samfunnssikkerhet  
Det er utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse for planen. Det er ikke funnet farer eller 
uønskede hendelser som krever endringer eller tiltak i planen. I henhold til analysen er deler 
av skråningen ned mot elva Gausa flomutsatt og derfor markert som hensynsone flomfare i 
plankartet. I henhold til planbestemmelsene skal alle tiltak i hensynsonen sikres mot 200-års-
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flom pluss klimapåslag i henhold til NVE sine retningslinjer. Av planbeskrivelsen går det fram 
at flomforhold anses å være avklart gjennom den vedtatte områdereguleringen for Segalstad 
bru. De viser ellers til innspill på dette området fra NVE.  
 
Barn og unge  
Planbeskrivelsen synliggjør som nevnt byggets volum på en god måte med opplysende 
illustrasjoner og beregninger av skyggekast. Planen inneholder attraktive uteområder, som 
skal være tilgjengelig for alle. Fylkesmannen anbefaler likevel kommunen å vurdere om også 
f_UA2 skal være offentlig tilgjengelig. 
 
Kommentarer 
Støy. Etter offentlig ettersyn er det utarbeidet reviderte bestemmelser til planen som 
skjerper kravene i fht. støy. På revidert plankart er det regulert inn støyskjerm langs 
uteoppholdsarealet f_U2. 
 
Parkering. Om det vil være aktuelt å innpasse forretning/tjenesteyting her i framtiden vil 
bl.a. avhenge av alternativer til parkering og evt. endret behov for parkering, samt at 
markedet endres slik at det blir lønnsomt og fordelaktig med næringslokaler i første etasje. 
Det er dog allerede bra utvalg av handel og tjenester/service både på denne siden og den 
andre siden av Gausa. Etablert varehandel er tilpasset etterspørselen, både fra fastboende 
og besøkende/ gjennomreisende. 
 
Energiløsning. Det vil bli valgt vannbåren distribuering fordi det da kan benyttes den energi 
som er tilgjengelig nå, dvs. strøm. Det kan også bores etter jordvarme etc. Blir det mulig å 
koble på fjernvarme senere så kan det gjøres.  
 
Barn og unge. Prosjektet har i tillegg til uteoppholdsarealet som blir offentlig tilgjengelig, 
også behov for privat fellesareal. Planforslaget endres ikke på dette punktet. 
 
 


