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SAMMENDRAG: 
Reguleringsplan for Heggen boligområde etappe 4 er under opparbeiding med teknisk 
infrastruktur (de installasjoner og anlegg som er nødvendige for at et bebygd område 
skal fungere rent praktisk). Det skal være klart i september 2019, og det vil være 
tomtesalg fra oktober. Ungdomsrådet har anledning til å komme med innspill til 
reguleringsplanen.  
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
I Heggen boligområde utarbeides det et omfattende system for overvannshåndtering ved flom. 
Dette skal kombineres med frilufts- og aktivitetsområde. Et relativt stort område i nedre del 
opparbeides som fordrøyningsområde for vann. I en flomsituasjon skal vannet fra bekken gå 
inn i dette området og overflømme større eller mindre deler avhengig av vannmengde, og med 
utløp/overløp også på flere steder.  
 
Mesteparten av tida (over 95%) vil området være tilgjengelig for aktiviteter for barn, unge og 
familier som bor i området. Det er et premiss at de arealene som oversvømmes i en 
flomsituasjon må være tilgjengelig for rydding av grus, mudder, kvist ol med maskiner etter en 
eventuell flom. Utstyr og overflater må tåle vann uten å bli ødelagt. På de to ryggene/vollene 
vil det ikke bli oversvømmelse.  
 
Det er nå behov for å komme videre med ideer og etter hvert konkrete planer for utvikling av 
denne aktivitetsdelen. Dette skal bli en attraktiv plass for et større område enn boligfeltet, 
samtidig som det tilrettelegges for relativt små vedlikeholdskostnader. Det er planlagt at de 
lokale vel-foreningene tar over og drifter aktivitetsområdet når det er ferdig.  
Gausdal kommune har en avtale med et konsulentfirma med ingeniør og landskapsarkitekt som 
nå jobber med skisseforslag. Avtalen er at de skal levere de første skissene i slutten av mai. 
 
 
 
 



  
 
 

  
 
 

 

Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 


