
 
 
 
 
 

 

OMRÅDEREGULERING SEGALSTAD BRU 

 

OPPSUMMERING FRA ÅPENT MØTE  

19. MARS 2015 PÅ GAUSDAL KULTURHUS 

 
Arkitekt og byplanlegger Peter Butenschøn innleda under 
tittelen: Kan vi bygge gode tettsteder i Norge? Noen uhøflige 
tanker om Segalstad Bru midt i Norge.  
Han viste fram mange eksempler og hadde interessante tanker 
om tettstedsutvikling, der tendensen er at vi blir mer urbane. 
Han pekte på at det som er viktig for å skape liv i byrommet, er 
det som skjer mellom 0 og 3 meter over bakken. Her er det 
viktig med variasjon i form av handelstilbud og aktiviteter.  
 
Areal+ ved Erik Sollien hadde deretter en grundig 

gjennomgang av foreløpige tanker fra planleggerne om utforming av 
Segalstad Bru for framtida, inkl. nye bolig- og næringsområder, 
trafikkløsninger, grønne områder m.m. 
 
 
 

 
Kommentarer i plenum 

Etter presentasjonene var det mulighet for å komme med oppklarende spørsmål og 
kommentarer. Her er et sammendrag av det: 

 

• Et stort torg vil drepe Rema 1000 og Vinmonopolet. 

• Ingen god ide med så mye plass til buss foran kommunehuset, hva med å ha bussene 
ved driftsstasjonen? 

• Provosert av at bilen skal vekk, for tungvint. Kan vi ikke parkere ved Rema 1000 
handler jeg heller på Lillehammer. 

• Hva med å få bilen under bakken? 

• Godt eksempel på Hamar, parkeringshus under bakken fungerer ikke. Ingen har råd til 
å bygge det ved Segalstad Bru. Vi kan ikke drømme om en liten handlegate med lokal 
mat, se realiteten av at vi er et veikryss på et jorde.  

• Hvilke prognoser for fremtidig behov for leiligheter ved Segalstad Bru er riktig? 
(Marit Lang-Ree Finstad svarte med at det var gjort en undersøkelse der det var spurt 
litt om hvor mange som kunne tenke seg å bo i leilighet. Bare anslag.) 

• Grøntstruktur ved vei som i Brumunddal fungerer ikke. 
Dårlig løsning. 

• Rette ut elva ved Q er en veldig god løsning. 

• Parkering kan ikke være på baksiden av butikken 
(REMA). 

• Fargerivegen er overfylt, ikke plass til flere butikker. Ta 
i bruk jordet på andre siden av Vestringsvegen 
(Segalstadvollen) 
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• Hva med gjennomkjøring i Fargerivegen mot Pretre/Steinsmoen? 

•  

• Tenkt nytt bygg på sørsida av Kiwi må 
plasseres på tomt på 4,5 mål, der enebolig i dag 
ligger. 

• Hva med å ha kafeområde på baksiden av 
Remabygget, og torg der. 

• Boliger nært saga er problematisk, støy, støv 
etc. Bør plassere noe som skjermer, for 
eksempel næringsbygg. 

• For dårlig med parkering ved Gausdal Arena i dag, må ikke fjerne parkering på 
sørsiden mot saga. 

• Ønsker ikke rallybane mellom Furulundvegen og saga. Og hvor skal det parkeres? Litt 
snevre, må tenke lenger. Må ta i bruk Segalstadjordet. Tungtrafikken mot saga må gå 
om Steinsmoen. Trafikk til nytt legesenter må ha parkering og plasser for av/på – 
stigning for buss. 

• Ved kommunesammenslåing, trenger vi alle byggene da?  

• Må huske på at dette ikke er detaljplanlegging, planer endres. Dette blir nok ikke noe 
av. Har vært med lenge nok til å skjønne det. 

• Hva tenkes vedr. å knytte sammen øst- og vestsida? 

• Vanskelig å få til bygging på Segalstadjordet pga. jordvern.  
Vi må se bakover, hva har skjedd siste 20 år? Det er mye. Torget som planlegges er 
kanskje litt for stort? 

 
Gruppearbeid rundt bordene i to faser, der deltakerne ble bedt om å prioritere 3 gode 
forslag, 3 mindre gode forslag og 3 nye forslag. Her er det som ble levert inn fra 
gruppearbeidene. 
 

Gruppe Gode forslag Mindre gode forslag Nye forslag 

    
 
 

Busstasjon ved 
driftsstasjonen 

Signalkloss på 
kommunehuset 

Lage et «mini-
sportsplassen» slik de har 
på Lill., sør for KIWI 

 Gjøre noe ved/med elva 
- gangsti + benker 
- fiskeplass for 

handikappa 

 Gjøre om disse forferdelige, 
firkantete klossene som er 
påbygd på KIWI og REMA. 
Rotete bygningsmasse, 
stygt! 

   Viktig å få fram stoltheten – 
gjøre oss stolte av bygda 

Camilla    

 Utvidelse av bussplass  
(men ikke såå stor …) 

Servicehus ved 
busslomme. Undergang 
ved nybygg 

Gjenbruk av DNB-lokaler til 
servicehus-buss 

 Tursti langs elva Flytting av Kanadavegen Åpne vegen mellom 
Fargerivegen og 
Pretrevegen 
(Steinsmovegen) 

 Utvidelse av Q-Meieriet ved 
å flytte elva 

Tatt for mye av P til torg 
foran REMA/polet 

 

 Utbedring av kryss ved elva   
    
 Kanadavegen Parkering  
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 Rundkjøring 255/254 Færre P-plasser Flytt brannstasjon – lag 
busstasjon 

 Fortette sentrum – men det 
må være folk som bor 

Bussholdeplass – 
utvidelse og plassering 

Åpne veg mellom 
Fargerivegen og Steinsmoen 

  Signalbygg Gangvegforbindelse fram til 
Steinshågån langs elva på 
Vestsida 

    
 Flytte elv for å gi plass til Q Utvide busstopp der den 

er i dag 
Flytte busstopp til 
brannstasjon 

 Endre kryss Seg Bru 
(254/255) 

 Frilufts- og gangareal rundt 
hele adm.bygget 

 Uteplass for kafe og grønt 
område ved banken 

 Fotovergang ved inngangen 
til Statoil 

   Skatepark og grønn park 
nord for kafeen adm.bygget 

    
   Flytte sentrum til Follebu 
    
 Flytte elva nå Bussen gjennom 

Frydenlund 
Åpne for trafikk mellom 
Fargerivegen og 
Pretre/Steinsmoen 

 Vegen opp fra Frydenlund 
til Segalstad-svingen 

Transparentbygget ved 
banken 

Beholde P ved REMA/KIWI 
og bygge ut på kommunal 
parkering 

 Turveg langs elva mot 
Fjerdum 

Bussholdeplassen ved 
Kulturhuset 

100 m bredt belte fra Brovold 
til avlingsveg på 
Segalstadvollen avsettes til 
næring/bolig 

 Gangforbindelse Spar – 
Europris 

Tette gjennomkjøring 
Fargerivegen 

GS-veg fra Seg.svingen og 
ned til SegBru selv om 
kjørevegen blir bort 

 Tomter fra Lysstrand og 
sørover (leiligheter) 

  

Nørstellien, 

Steine, 

Fonkalsrud 

   

 Solfylt uteplass ved elva – 
med kafe – utnytte vannet 

Forslag  til nytt torg ligger 
feil. Død vegg mot 
Kulturhus. Et torg krever 
aktive sider, butikker 
rundt seg.  

Nye leiligheter i lia i form av 
terassering – kort til sentrum 
og mer attraktivt enn nede 
på flata 

 Boliger i baklia er sentralt  - 
nært Fjerdum skole og 
videregående, Gausdal 
Arena og idrettsplass 

Nye boliger ved 
Baksideven/Linflåa – for 
langt fra sentrum 

 

 Torg mot elva på Mathis 
Midtlien tomta (Teksum er 
eier nå) 

Boliger langs Furulundv. 
blir konfliktfylt. Sagbruk – 
støy om natten, støv. 
Området bør reguleres til 
næring. Bør bygges på en 
måte som skjermer fra 
industri. 

 

  Tømmertomta til GB vil 
etter hvert bli utvida 
nordover. Boliger nord for 
tømmertomta er derfor en 
dårlig ide. 

 

    
 Ja til å gjøre sentrum til en  Pendlerparkering ved Statoil 
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sosial møteplass – ikke 
bare et sted å handle 

 Tilrettelegging for 
gangmuligheter langs elva 

 Lekeplass 

   Bussholdeplass ved 
Brannstasjonen 

   Alternativ innkjøring til 
sentrum v/Brannstasjon 

   Åpne Fargerivegen mot 
Pretre for gjennomkjøring? 

    
 Bedre vegløsning i krysset 

255/254 
Signalbygg ved busstopp Torg og/eller grøntområder 

langs elva med gangveger 
og kafe med 
serveringsområde mot elva 

 Bedre vegløsning til 
Fjerdum skole 

 Parkeringsplasser for 
vogntog pga. hviletiden og 
venting på lassing/lossing 

X    
 Handel/leiligheter i aksen 

Fargerivegen – Gausdal 
Arena 

Har ikke råd til å erstatte 
parkering ved dagligvaren 
til fordel for «kaffe og vin» 

Parkering for pendlere i 
tilknytning til kollektivpunkt  

 Flytte busslomma til 
Maskinteknikk (brannst) + 
tilrettelegg for parkering for 
privatbiler for pendlere som 
bor i utkant 

Ikke fjerne/redusere 
parkering 

 

 Gangveger langs Gausa er 
en god ting hvis det er mulig 

  

    
 Kanadavegen flyttes og 

krysset utvides 
P-plass for  busser og 
signalbygget – huff! 

Bussholdeplass ved 
driftsstasjon for både 
sentrum og vdg. 

 Positivt at elva brukes som 
samlingsplass og turområde 

Ikke bolig-
/leilighetsbygging i 
nærheten av saga – støy, 
støv 

Trygg gangveg fra 
Sollia/Fjerdumsenga rett ned 
til sentrum 

 Gangveg i byggefelt Nei til redusert P – 
trenger mer. Dette gir 
større handel og flere 
arbeidsplasser 

Parkeringsplatå over elva, 
mellom Brustad/Expert og 
Frydenlund/KIWI 

    
 Kanadavegen Frydenlund til buss Bussholdeplass – forslag om 

ut-/innkjøring fra 
Vestringsvegen 

 Turmulighet langs elva 
nordover 

Parkering bak REMA 
1000 

Skjerming mellom industri og 
bebyggelse 

 Signalbygg  Areal for campingplass 
   Åpne for biltrafikk fra 

Europris og sørover mot 
Pretre 

 
 
Avslutning ved Butenschøn: 

 

• Det er nok plass både til parkering og butikker. 

• Ta stilling til hvilken rolle kommunesenteret skal ha. 
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• Ingen vits å lage planer for å ha i skuffen, må være realisme. Må ha med alle i 
prosessen - næringsaktører, grunneiere og ungdommer, er for lukket, kun kommunen. 
Alle må også bidra økonomisk.  

• Må tørre å ha større ambisjoner enn å ha dalens beste parkeringsplass.  
 

 
 
 


