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Segalstad Bru 
Vest

Segalstad Bru 
Øst

Segalstad Bru

Flere forbindelser
mellom øst og vest

Sentrum

Fylkesvei 255

Sentret attraktivt og tydelig
synnlig fra veien.

Koble Segalstad Bru

02

Handelssentrum øst
1930-1970

Handelssentrum vest 
1970 - nå 

Bakgrunn 

Segalstad Bru handelssentrum er en todelt struktur; én del som 
er bygget langs Gausdalsveien ( fv. 255) i perioden 1930 -1970 
og én del som er bygget i forbindelse med kommunehuset fra 
1970 og frem til i dag. Imellom disse to ligger Gausa som en  
barriere. 

«Koble Segalstad Bru» bygger på en strategi som kan koble disse 
to strukturene slik at de sammen kan yte sitt fulle potensiale. 
Et slikt grep gjør Gausa til et sentralt og samlende landskapsrom 
som vil gi handelssentrumet Segalstad en unik karakter.  
Forslaget tar utgangspunkt i å utvikle dette uutnyttede potensialet 
i sentrum gjennom følgende hovedgrep:
- Synliggjøre handelssentrum fra veiene slik at de som  
          passerer blir beviste handel i Segalstad som en naturlig 
          del av reisen. 
- Skape tydelige plassdannelser og referanser på tvers av 
          elven slik at de to sidene blir til et.

          syklende, gående og aktivitet i byrommene. 

Potensialet

Den eldre sentrumsstrukturen har oppstått naturlig langs  
Gausdalsveien. Potensialet i dette er at den har en direkte  

å få potensielle kunder og besøkende til å stoppe. Den nyere 

enkelt og rasjonelt å bygge stort. Dette er et potensiale i forhold 
til fremtidig vekst og det er også her de store butikklokalene  
ligger i dag. Gjennom å binde sammen det gode utstillingsvinduet 
langs Gausdalsveien og de store arealene vest for Gausa,  
etablerer man et robust sentrum med et stort potensiale for 
fremtidig vekst. Et annet viktig element er at et slikt sentrum vil 
fremstå som variert med ulike bygningsstrukturer fra forskjellige 
tider, ulike byrom og ikke minst handelstilbud. 
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TRINN 1

TRINN 2

TRINN 3

Å knytte det delte handelssentret sammen er hovedfokuset i
utviklingsstrategien og bør være første trinn i videreutvikling av 
kommunesentret. Første trinnet vil inneholde de viktigste støt-
tefunksjoner for et levende bysenter, og skape en tydelig hoved-
struktur som danner grunnlag for videre vekst i fremtiden.

-
ligheter vest for handelssenteret. Utviklingen vestover fordeles i 
to ulike trinn.

Trinn 2 gjelder området øst for Slettmoen. Området er et ut-

Eldresenteret kan suppleres med helserelatert forretning (frisør, 
apotek, fysio, etc.). Trinn 2 tar også vare på en fotgjengervennlig 
kobling mellom trinn 1 og 3.

Trinn 3 gjelder området vest for Slettmoen, og har stor potensial 
for ytterlig utvikling av næring, kultur og idrett, og familievennlige 
boliger med gangavstand til skole og idrett.

Med hensyn til industriområdet sør fra kommunesentrum tar 
strategien utgangspunkt i at det er tilstrekkelig utviklingsareal for 
industri sørover. 

Trinnvis utvikling av kommunesentret

03

Fremtidig utvikling av byen foreslås i 3 ulike trinn.
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7100 kvm 
Nybygg

10940 kvm 
eksisterende bygg

270 overflateparkering
         = 3375 kvm

Bebygd areal (BYA) i trinn 1:

Området vi de  nerer som utviklingstrinn 1 er allerede i dag 
preget av handel. Handel i sentrum er i stor grad avhengig av 
direkte adkomst med bil og er spred mellom de to sidene av 
elven. Området har høy andel dagligvarer butikker, som omfat-
ter mer enn halvparten av handelen i byen. På østsiden av elven 
 nnes det  ere handelslokaler langs fylkesveien. På vestsiden er 
det en blanding av handelslokaler med leiligheter eller kontor 
i andre etasje og kontorbygg. Leilighetsbygg  nnes langs østre 
elvebredden, mens enebolig ligger i hovedsak øst fra fylkesveien. 
Området omfatter også meieriet og Statoil tomten nord fra 
Vestringsvegen.
Området har stort utviklingspotensial og bør utvikles som et vari-
ert handelssentrum egnet både til bilbrukere og fotgjengere.
Nyutviklingen bør fokuseres på å skape mangfold av funksjoner i 
sentret for å kunne tiltrekke  ere kunder, ansatte og beboerne. 
Foreslått utvikling i trinn 1 innebærer et økning av brutto areal på 
15.850 kvm, en økning på ca. 56%. For å danne et mer variert 
handelssenter bør andel småbutikker økes betydelig. Det trenges 
 ere ulike serveringssteder som kan bli et møteplass både i 
hverdagen og helg. En overnattingssted er også viktig for byen. 
Utvikling av  ere bolig sikrer et levende sentrum også etter butik-
kenes stengetid.

Trinn 1: et sammenhengende handelssenter

Eksisterende bygg 28550kvm 

15850 kvm Nybygg  (+56%)

44400 kvm Total (alle etasjer)

2013 2030

FORETTNING
33%

NÆRING / KONTOR
31%

BOLIG
24%

INDUSTRI
12%

OVERNATTING
7%

FORETTNING
32%

NÆRING / KONTOR
21%

BOLIG
32%

INDUSTRI
8%

daglig varer
56%

småbu kk
5%

garagsje
 / bensinstasjon

13%

serveringssted
1%

HANDEL

leiligheter
63%

enebolig
37%

BOLIG

daglig varer
37%

småbu kk
32%

serveringssted
2%

øvrig handel
20%

HANDEL

rekkehus
14%

leiligheter
71%

enebolig
15%

BOLIG

garagsje
bensinstasjon

9%

øvrig handel
25%

2013 2030

2013 2030

9500

8700

6850

3500

28550

+3000

+4750

+200

+750

+7150

+15850

HOTEL

FORETTNING

TURISTSENTER

NÆRING / KONTOR

BOLIG

INDUSTRI

TOTAL:

Brutto areal (BTA) i trinn 1:

Sammenligning arealbruk 2013 - 2030:

Potensiell økning brutto areal per bruktype 2013 - 2030:

*Tall for nybygg er brutto areal i nye bygg minus tapt areal i bygg som rives.
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Parkering 
tilknyttet handel

Industri område

Folkestripen

Segalstad Bru terrassen
(med gate kjøkken)

Ny gangbru

Butikk/Handel
Leiligheter 2+.etg

Butikk/Handel

Bolig/Næring

Segalstad Bru Hotell Butikk / forretning 

Bensinstasjon 

Turist-infosenter
(Nasjonal parksenter)

Leilighetsbygg

Butikk/Handel
Leiligheter 2.etg

ElveparkenMeieriet

Spesialbutikker

Leilighetsbygg

0�

Folkestripen: kobler handelssentret sammen

Et sammenhengende bystruktur på forbinder øst og vest.To nye utviklingsområder, to nye gangbroer over elven. ‘Folkestripen’ er byens møteplass og binder områdene sammen.

Hovedstrukturen består av et sammenhengende nord-sydlig 
byrom; folkestripen. Folkestripen starter øst for elven ved meieri-
et i nord, strekker seg over Vestringsvegen ned mot tre- 
industrien i syd og avsluttes mot Gausdalsveien hvor det fore-

baserer seg på en loop med to enveiskjørte kjørebaner. I midten 
er det satt av rom for fotgjengere, sykkel, lekende barn og mu-
lighet for servering (gatekjøkken). Folkestripa er Gausdals svar på 
La Rambla i Barcelona eller bulevardene i Paris. 

gatestruktur for en handelsgate i Gausdal. Slik situasjonen er i dag 
er det mange ulike parkeringsplasser og butikker som bør samles 

system hvilket gjør det mer oversiktlig og logisk for fotgjengere 

vil lide. Dette er en vinn- vinn situasjon for fotgjengere og bilister. 
En samlende og raus struktur som folkestripa er, vil være et unikt 
byrom som lett kan fylles med ulike aktiviteter gjennom hele året. 

Folkestripen kan etableres uten store inngrep og kan være et av 
de første tiltakene i fremtidig sentrumsutvikling.

På hver ende av Folkestripen ligger områder med stor utviklings-
potensial. Fremtidig utvikling av disse områder vil bidra til et mer 
attraktivt bysentrum organisert rundt folkestripen, med variert til-
bud av funksjoner både for beboerne og besøkende. Områdene 
er tilknyttet nye gangbroer over elven, som vil binde handelssen-
tret sammen.
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Bolig/Næring
Segalstad Bru Hotell Kontor/butikk 

Bensinstasjon 

Ny gangbru Statoil-tomten: viktig ledd i fremtidig byvekst

knytter meieriområdet og elveparken til handelssentret.
Forslaget viser en kombinasjon av 4 ulike funksjoner man kan 
tenke seg på tomten: butikk/forretning mot Segalstad veibro, 
næring (evt. med bolig i 2.etg), bensinstasjon mot veien og bil-
verksted bak og et hotell-tårn med restaurant i første etasje.

bygget som en del av handelssentret. Bygget er stort og kan in-

er et identitetsskapende element og det bør brukes til byens 
fordel.

Det strategisk plasserte Statoil-tomten nord fra Vestringsvegen er 
et av Segalstad Bru’s viktigste områder for fremtidig nyutvikling. 
Dagens bruk som bilverksted og bensinstasjon utnytter ikke 
tomtens fullstendige potensial. 

Tomten tåler en rekke andre funksjoner som kan kombineres 
med dagens bruk som bensinstasjon/bilverksted, og som kan 
bidra til å øke handelssentrets attraktivitet. Tomten er også en 
viktig ledd i den fremtidige bystrukturen og en viktig del av byens 
‘inngang’ (etter at man kjører over Segalstad veibro er Statoil 
tomten det første man ser.)
Det er viktig å øke utnyttelsen av tomten for å kunne lage plass til 
en gjennomgående nord-syd forbindelse for fotgjengere og som 

0�

Mulig fremtidig utvikling av Statoil tomten - sett fra vollene.
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Et hotell kan bidra til å øke byens attraktivitet. Hotellet kan både 
tiltrekke turister og nye bedrifter, som har nytte av muligheten for 
overnatting i byen eller som triver på en økt mengde av poten-
sielle kunder i byen. Hotellet øker også muligheter for å  

byen og gjør det lettere for beboerne å ha gjester som man ikke 
har plass til hjemme (f.eks etter bryllupsfest, etc.). Hotellet kan 
med andre ord være en katalysator for nye utviklinger i byen.

Vi foreslår å utvikle hotellet som et tårn. Slik får Segalstad Bru 
et signalbygg som markerer bysenteret, tydelig synlig fra fylkes-
veien og som et symbol for nyutvikling i byen. Hotellet er stra-
tegisk plassert langs elven og den nye gangbroen til meieriet og 
elveparken, og danner en tydelig avslutning av Folkegata (se bilde 
side 9). 

Et tårn har fordeler i forhold til et lavt bygg, fordi alle gjester får 
-

ridorer. Samtidig har selve tårnet et beskjedent høyde i forhold til 
de omkringliggende fjell. Tårnet er på 12 
etasjer, og har plass til ca. 80 rom. Det er restaurant i 1. etg med 
utsikt over elven. 

Med bruk av moderne byggemetoder basert på stablede  
prefabrikkerte moduler trenger ikke hotellet å være meget  
kostbart.

Segalstad Bru Hotell 

Utviklingsmulighet: Segalstad Bru Hotell

3,5 m.

1/2 pers. rom

2 pers / familie. rom 2 pers / familie. rom

4 pers. / familie. rom

1pers. / 2pers. rom

1pers. / 2pers. rom

2 pers. rom

10,5 m.
14

 m
Betong kjerne
(Heis, trap og komunikasjon)

Prefabrikerte moduler

0�

Med prefabrikkerte moduler bygges hotellet billig og raskt.

Stablingsprinsipp: stablede moduler rund en kjerne.

Hotell-tårn: hvert rom har utsikt over Gausdalen.

Romtype kan varieres innenfor modulsystemet.
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50 m.

kontor

Forretning /
butikk

Forretning /
butikk

18 m.

Utviklingsmulighet: forretning i krysset Utviklingsmulighet: spesiallbutikker langs folkestripen

Rett ved Segalstad broen ligger et svært attraktivt sted for et bygg 
med ulike type forretninger og butikker. Et sørvendt torg foran 
bygget som ligger langs Folkestripen og fv. 255 gjør at stedet kan 
være svært attraktivt for lokale næringsdrivende. Salg av lokal 
produsert mat (f.eks is av lokal produsert melk) eller mote og 
skobutikker er noen av de mange mulighetene.

utstyr, klær eller sko, med mer. Selve bygget kan utformes i tre, med bruk av lokal produserte 
treprodukter og takstoler, noe som kan synliggjøres som en ‘showcase’ for den lokale treverk-
industrien.

plan (uskalert) plan (uskalert)

0�
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Folkestripen: byens møteplass

0�

Perspektiv fra den nye handlegaten sett mot Segalstad Bru hotellet.
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Varierte byrom for et levende by

Treparken

Fiskeplass

Fiskeplass

TTreT

Amfi
Kulturtorget

Segalstad bru

Ny 
bybru

Fiskeplass

VESTRE GAUSDAL

LILLEHAMMER

SKEIKAMPEN

Jule-

 marked

Råneruta

Tre-

festival

Spill

Skøyteis

MC-tre
ff

Meieridager

Catw
alks

Bondens

 m
arked

Konsert

Valgkamp

  -s
tands

Traktorstevne

Blodbuss

Basket

Lek

Uteserverin
g

VESTRE GAUSDAL

LILLEHAMMER

SKEIKAMPEN

En samlende og raus struktur som folkestripa er, vil være et unikt 
byrom som lett kan fylles med ulike aktiviteter gjennom hele året. 

På tvers av den langstrakte folkestripen ligger det en rekke for-
skjellige byrom som har ulike funksjoner og kvaliteter. Felles for 
disse er at de har referanser til eller direkte tilgang til Gausa. 
Dette er gjort for å skape en direkte og konkret relasjon mellom 
sentrum og Gausa.

Kulturtorget som ligger i forbindelse med meieriet, har et stort 

næringsutvikling.  Et torg eller byrom i forbindelse med dette kan 
fungere supplerende for aktiviteter i bygningen. 

Broplassen vil være den mest sentrale plassen, selve hjertet 
av Segalstad bru. Plassen er sørvendt og lun, den er synlig og i 
direkte tilknytting til handel, bensinstasjon, turistinformasjon og 
kommunehuset.

Videre er det tre byrom som strekker seg direkte ned mot 
Gausa. Disse kan utformes ulikt og kan være aktuelle for server-
ing, lek og rekreasjon. Det viktige med disse er ikke nødvendigvis 
en pen og påkostet opparbeidelse men de muligheter de gir for 
kontakt med elven.

Øst for Gausa foreslås to plasser eller torg i forbindelse med 
gangbroer: én ny og én eksisterende. Disse plassene vil være 
viktige for å invitere inn til handel og aktivitet lenger vest. Disse 
bør tilrettelegges slik at de vekker oppsikt og nysgjerrighet, men 
de bør også organiseres i forhold til praktisk parkering.

�0

Den nye bystrukturen åpner for variert bruk av urbane byrommene.

Elven og elvebredden er viktige naturlige byrommene.
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Folkestripens paviljonger

Segalstad Bru terrassen
(med gate kjøkken)

Turist-info 

Turistinfo / Nasjonal parksenter Segalstad Bru Terrassen

gate
kjøkken

�3

Turistinfo / Nasjonal park senter
En av hovedattraksjonene for besøkende i Gausdal er det vakre 
landskapet og de aktivitetene tilknyttet dette.   
Paviljongen representerer naturen i Gausdalen og formidler 
dens kvaliteter og rekreative bruksmuligheter i bysentret, både 

-
ede landskapet nederst i dalen, er transparente, innbydende og 
tilpasset omgivelsene. Paviljongen kan både brukes som turist-
senter og Nasjonal park senter tilknyttet kommunens adminis-
trasjonsbygg og kan evt. kombineres med en liten kafé. Foreslått 
konstruksjon er av en enkelt art: enkelt å produsere, enkelt å 
montere slik at den raskt tas i bruk.

Segalstad Bru terrassen
-

kelig funksjoner tilknyttet gågaten som er noe annet enn handel. Et 
levende by trenger et tydelig møteplass. Vi har lagt merke til dagens 
bruk av gaten: folk slår gjerne en prat på vei ut av bilene sine før de 
kjøper sine dagligvarer. 
Et kafé/gatekjøkken med terrasse sentralt på folkestripen vil være 
«midt i blinken». Det overdekkede terrassen kan utformes med 
lokal produserte takstoler, som gir bygget et lokal preg, samtidig 
som de markerer terrassen tydelig som et møteplass i byen.
Sammen med folkestripen kan terrassen bidra til å danne et bysen-
trum hvor folk kommer for å møte hverandre. 
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HELSE OG 
OMSORG

22%

FORETTNING
33%

BOLIG
45%

HELSE OG 
OMSORG

30%

FORETTNING
27%

NÆRING / 
KONTOR

8%

BOLIG
35%

2013 2030

Trinn 2 fokuserer på midtdelen av kommunesentret. Området er 
i dag preget av eneboliger i sør og handel tilknyttet veien i nord. I 
tillegg  nnes det noen helserelaterte funksjoner.
Eneboligene ligger inneklemt mellom industriområdet i sør og 
handelsbygg i nord og anbefales revet. 

Frigjort areal er godt egnet for omsorgsbolig og eldreleiligheter, 
med utvidet tilbud av helserelaterte funksjoner tilknyttet el-
dresenteret i 1. etasje langs gaten (apotek, frisør, legesenter, fysio 
med mer). To nye leilighetsbygg, med utsikt over dyrket mark og 
handel i 1. etg øker andel leiligheter i byen. 

Utviklingen som vist innebær en økning på 5.150 kvm , eller en 
økning på ca. 95% i  brutto areal.

Trinn 2: å skape rom for eldre innbyggere

3250 kvm 
eksisterende bygg

3100 kvm 
Nybygg

Eksisterende bygg 5400 kvm 

5150 kvm Nybygg  (+95%)

10550 kvm Total (alle etasjer)

Bebygd areal (BYA) i trinn 2:

Brutto areal (BTA) i trinn 2:

Sammenligning arealbruk i 2013 - 2030:

Potensiell økning brutto areal per bruktype 2013 - 2030:

*Tall for nybygg er brutto areal i nye bygg minus tapt areal i bygg som rives.

1200

1800

2400

5400

+1950

+1100

+850

+1250

+5150

HELSE / OMSORG

FORETTNING

NÆRING / KONTOR

BOLIG

TOTAL:

14
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Et kommunesenter til alle alder

Trinn 2

Parkering

Leilighetsbygg

Leilighetsbygg

Industri området

Eldre bolig 

Bilfri gate

Folkestripen

Rekkehus 

1.etg. helserelatert forretning
og felles areal

Parkering

Dyrket mark

Foreslått eldresenter kan være et kombinasjon av omsorgsbolig 
og leiligheter egnet til eldre. Plasseringen midt i byen, med gan-

gjør at eldre har lett tilgang til alt i bysenteret og bidrar til at de 
fortsetter å føler seg en del av samfunnet.

Gaten som går gjennom området foreslås bilfri fra Folkestripen til 
Slettmoen, og utformet med mer grønn, trær og enkelt møbler-
ing. Langs den nye bilfrie gaten, i 1 etg under eldresenteret kan 
det være ulike helserelaterte funksjoner, apotek, frisør, legesenter, 
med mer, eller småbutikker.  Disse kan brukes både av eldresen-
terets beboere og resten av byen. 

deler det store parkeringsarealet langs fv. 255 i to mindre deler. 

mark i 2. til 4. etg og handel i 1. etg tilknyttet parkering.

��
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Trinn 3: rom for mer kultur, næring og bolig

13250 kvm 
eksisterende bygg

9800 kvm 
Nybygg

Området er i dag i hovedsak preget av store enestående bygg.  
Vi synes at området tåler  ere boliger langs elven i sør, et område som er godt egnet til 
familiebolig på grunn av kort avstand til skole, kultur og idrett. En blanding av enebolig 
og rekkehus, med sørvendt hage mot elven. Driftstasjonen foreslås revet i fremtiden 
og kombinert med et næringsbygg for å øke utnyttelsen av tomten, og utbedre offentlig 
rom rundt bygget.
Gausdal Arena bør reservere noe plass til fremtidig utviding på hver side av bygget. 
Utviklingen som vist innebærer en økning på 18.500 kvm, eller ca. 87% i brutto areal.

Eksisterende bygg 21200 kvm 

18500 kvm Nybygg  (+87%)

39700 kvm Total (alle etasjer)

Brutto areal (BTA) i trinn 3:

Potensiell økning brutto areal per bruktype 2013 - 2030:

*Tall for nybygg er brutto areal i nye bygg minus tapt areal i bygg som rives.

GAUSDAL 
ARENA

57%

DRIFTSSTASJON
9%

BOLIG
14%

INDUSTRI
20%

GAUSDAL
ARENA

45%

DRIFTSSTASJON
6%

NÆRING / 
KONTOR

16%

BOLIG
26%

INDUSTRI
7%

2013 2030

11950

1950

3000

4300

16900

+5900

+250

+6300

+7450

-1400

+19900

GAUSDAL ARENA

DRIFTSSTASJON

NÆRING / KONTOR

BOLIG

INDUSTRI

TOTAL:

Sammenligning arealbruk i 2013 - 2030:
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Gausdal Arena

11950 kvm 5900 kvm 

Driftstasjon
1950 kvm 250 kvm 

Næring / Kontor
0 kvm 6300 kvm 

Rekkehus
0 kvm 4600 kvm 

Enebolig
3000 kvm 2850 kvm 

Industri
4300 kvm -1400 kvm 

17850 kvm 

2200 kvm 

6300 kvm 

10450 kvm 

2900 kvm 

39700 kvm (+87%)

Eksisterende Ny (økning) Total 2030

Helse og omsorg

1200 kvm 1950 kvm 

Serveringsted
0 kvm 300 kvm 

Øvrig handel
1850 kvm 800 kvm 

Næring / Kontor
0 kvm 850 kvm 

Rekkehus
0 kvm 800 kvm 

Leiligheter
0 kvm 2900 kvm 

Enebolig
2350 kvm -2350 kvm 

3150 kvm 

2950 kvm 

850 kvm 

3700 kvm 

10550 kvm (+95%)

Eksisterende Ny (økning) Total 2030Eksisterende

Hotell (med servering)

Ny (økning)

(+56%)

Total 2030

0 kvm 3000 kvm 

Daglig varer
5300 kvm 0 kvm 

Små butikk
450 kvm 4150 kvm 

Bilrelatert virksomhet

Serveringsted

 1300 kvm  0 kvm 

150 kvm 100 kvm 

Øvrig handel
2350 kvm 400 kvm 

Turistsenter
0 kvm 200 kvm 

Næring / Kontor
4700 kvm 2050 kvm 

Kommune Adm.
1950 kvm 0 kvm 

Rekkehus
0 kvm 1950 kvm 

Leiligheter
4350 kvm 5650 kvm 

Enebolig
2500 kvm -450 kvm 

3000kvm 

14250 kvm 

200 kvm 

Industri (meieri)
0 kvm 200 kvm 200 kvm 

8700 kvm 

14000 kvm 

44400 kvm 

Eksisterende bygg 55150 kvm 

39500 kvm Nybygg  (+72%)

94650 kvm Total (alle etasjer)

*Tall for nybygg er brutto areal i nye bygg minus tapt areal i bygg som rives.

Utviklingstrinn 3Utviklingstrinn 2Utviklingstrinn 1 Samlet brutto areal:

FORETTNING
21%

NÆRING / 
KONTOR

16%

BOLIG
22%

INDUSTRI
14%

HELSE / OMSORG
2%

GAUSDAL ARENA
22%

DRIFTSSTASJON
3%

2013

HOTEL
3%

FORETTNING
18%

NÆRING / 
KONTOR

18%

BOLIG
30%

INDUSTRI
7%

HELSE /
OMSORG

3%

GAUSDAL ARENA
19%

DRIFTSSTASJON
2%

2030

��

Arealmessig oppsummering

Sammenligning arealbruk i hele kommunesentret 2013 - 2030:
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Gang- og sykkelforbindelser

Folkestripen er byens viktigste gangstruktur. Strukturen danner en 
handelssløyfe som forbinder øst og vestbredden av Gausa elven. 
(magenta linje). Handelssløyfen må være lett tilgjengelig til fots fra 
alle boligområdene på vollene, slik at å gå til sentrum blir et at-
traktivt alternativ i stedet for å ta bil. (stiplet magenta linje).

som er viktig. Den første er gangforbindelse fra folkestripe til 
Gausdal Arena og videre mot idrettsanlegg og fremtidig skole. 
Den andre er gangforbindelse sørover fra slettmoen, som 
forbinder de nye boområdene i trinn 3 med handelssentret.

(stiplet blå linje). Den andre gir muligheter for en fremtidig gang 
og sykkelbro over elven sørover.

beboere og besøkere til å glede seg over både byen og natur 
(grønn stiplet linje). Dette blir enda viktigere når boligandelen i 
byen øker. 

De viktigste sykkelforbindelsene er angitt på nederste kartet.

��

Viktige gangforbindelser:

Viktige sykkelforbindelser:

hovedgangstruktur: øst-vest forbindelser
hovedgangstruktur: handel sløyfe

mulig overdekket gangforbindelse
adkomst til og fra vollene
tursti langs elva

hovedsykkelstruktur
evt. sykkel-snarvei
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tung trafikk
moderat trafikk
lett trafikk

parkering

handel sløyfe

samleparkering (U=under jordisk)

privat / kundeparkering

P(u)

P

P

P (u)

system noe som gjør det mer oversiktlig og logisk for fotgjengere 

-
moen blir en viktig adkomstvei til fremtidige boområder, med 

arealer.

I tillegg til dagens parkeringsareal anbefaler vi å etablere 3 nye 
arealer til samleparkering, som kan ta imot økt antall biler grun-
net byvekst. Samlingsparkeringen må plasseres smart i forhold til 
handelssløyfen. Foreslått plassering er vist på kartet til høyre.

20

Mulig plassering på samleparkering tilknyttet handel sløyfe.
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