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Forord 

Områdereguleringsplan for Segalstad Bru bygger på kommuneplanens samfunnsdel vedtatt i 

kommunestyret 22.mai 2014. I tillegg til denne områdereguleringen for Segalstad Bru arbeider 

kommunen for tiden med revisjon av kommuneplanens arealdel.  

For kommunesenteret Segalstad Bru er det behov for å gjøre mer detaljerte avklaringer i 

sentrumsområdene. I 2013 ble det her foretatt omfattende studier gjennom parallelle oppdrag utført av 

fire konsulentmiljøer. Kommunen har gått videre og det er utarbeidet et planprogram for arbeidet. 

Områdereguleringsplan for sentrumsområdene ved Segalstad Bru gjennomføres som en parallell 

prosess til kommuneplanens arealdel. Oppstart av områdereguleringsplanen ble varslet samtidig med at 

planprogrammet ble lagt ut til offentlig ettersyn og sendt på høring.  

Planprogrammet beskriver formålet med planarbeidet, viktige problemstillinger, planprosessen med 

frister og deltakere og opplegg for medvirkning. Planprogrammet ble fastsatt endelig av Planutvalget og 

har vært styrende for planarbeidet.   

Områdereguleringen har som hensikt å legge til rette for å utvikle et attraktivt handelssentrum, 

universelt utformet, en portal eller monument som markerer kommunesenteret og legge vekt på 

bokvalitet for alle. Planen skal finne areal som stimulerer barn og unge til allsidig aktivitet og 

tilrettelegge elvebredden. Det er videre en målsetning å redusere areal til parkering i sentrum, samt 

utforme gode møteplasser «byrom» og «snarveier» med lett atkomst.  

Planbeskrivelsen er tematisk. Kap. 1 og 2 består av en kort beskrivelse, samt gjennomgang av 

plangrunnlaget og overordnede retningslinjer, rundskriv mm. I kap. 3 og 4 beskrives grunnlaget, 

problemstillingene og forslag til løsninger i sentrum. Kap. 5 – 11 er tematisk gjennomgang av områdene 

utenfor sentrum som beskriver nå-situasjon, innspill til temaet og forslag til løsning/fremtidig-situasjon. 

Forslag til endra arealbruk er omtalt og vurdert i konsekvensutredning av planen. 
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1 Innledning  

Områderegulering for Segalstad Bru er en prioritert oppgave i Gausdal kommune, og Areal+ AS er 

sammen med Larkas arkitekter AS og ViaNova Lillehammer AS engasjert av kommunen til å utarbeide 

områdereguleringsplanen. Plan- og miljørådgiver Jon Sylte er planfaglig ansvarlig og Gausdal kommunes 

representant i arbeidet. Planen er utarbeidet av Erik Sollien, Magnus Sveum (Areal+ AS), Andreas 

Bjørtuft (Larkas arkitekter AS) og Jan Tore Selvik (ViaNova Lillehammer AS). 

Kommunestyret vedtok 21.6.2012 planstrategi for Gausdal 2012-2015. I henhold til plan- og 

bygningsloven skal kommuneplanen ta utgangspunkt i den kommunale planstrategien (pbl § 11-1). 

Vedtatt planstrategi er i sin helhet lagt til grunn i områdeplanarbeidet. 

Planutvalget vedtok i møte 17.10.2014 i sak 60/14 å legge forslag til planprogram ut til offentlig 

ettersyn. Samtidig ble det varslet oppstart av planarbeidet i henhold til § 12-8. 

Ved nytt varsel 8.12.2014 ble planområdet utvida med områder på sørvestsida av Jøra (området rundt 

Steinsgruva). 

Reguleringsplanen har også vært tema i regionalt planforum i Oppland fylkeskommune den 17/2-2015, 

19/4-2016 og 22/11-2016. For øvrig ble det holdt åpent møte på Segalstad Bru den 19.03.15 for å 

informere om planarbeidet. 

Aktivitet Milepel: 

Planprogram behandles av Planutvalget i Gausdal kommune. Høringsfrist 6 
uker. 

17. 10 2014 

Offentlig ettersyn planprogram. 1.11 – 15.12.2014. 

Nytt varsel – utvida planområdet – planområdet utvida med sørvestsida av 
Jøra. 

8.12.2014 

Utvida merknadsfrist til planprogrammet (på forespørsel) 15.1.2015 

Planprogrammet vedtatt i Planutvalget 6.2-2015 

Utarbeide forslag til reguleringsplan, med plankart, reguleringsbestemmelser, 
planbeskrivelse og utredninger. 
Møte regionalt planforum  
 
Åpent møte 
Arbeidsmøter med næringslivet vest for Gausa 
Arbeidsmøter med Gausdal Bruvoll 
Arbeidsmøte med næringslivet langs Gausdalsvegen 

2015-2017 
 
17.2.-15, 19.4.-16, 
22.11-16 
19.3.2015 
13.4-2015 
15.4-2015 
20.4-2015 

Forslag til reguleringsplan til planutvalget i Gausdal kommune til 1.gangs 
behandling, sak 33/17 

5.5.2017  

Offentlig ettersyn reguleringsplan 15.06-01.09.2017 

Åpen plandag og åpent møte 27.06 og 21.08.2017 

Regionalt planforum 
Egne møter med fylkesmannen og vegvesenet 

13.02 og 24.04.2018 
16.01, 01.02.2018 
og 05.03.2018 

2. gangs behandling plan i Planutvalget 08.06.2018 

Offentlig ettersyn 2. gang 15.06 – 01.09.2018 

Regionalt planforum 28.08.2018 

Behandling i planutvalget 3. gang 16.11.2018 

Vedtak i kommunestyret 29.11.2018 
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1.1 Plandokumenter 
 
Plandokumentene er endra etter 2. gangs offentlig ettersyn. 
 
Områdereguleringsplan for Segalstad Bru omfatter: 
 
Reguleringsplankart, datert 01.11.2018 
Reguleringsbestemmelser, datert 05.11.2018 
Tematisk kartutsnitt støy, datert 01.11.2018 
Planbeskrivelse, datert 05.11.2018 
Konsekvensutredning, datert 05.11.2018 
ROS-analyse, datert 05.11.2018 
 
Vedlegg: 
Sammendrag høringsuttalelser med kommentarer ved 2. gangs offentlig ettersyn 
Utredning om Kanadavegen i tre alternativer 
Samfunnssikkerhetsfaglig vurdering av alternativer for Kanadavegen. Norconsult 31.10.2018  
Asplan Viak – utredning vedr. flytting av Gausa 06.11.2017 
NGI – skredfarevurdering og faresonekart – revidert 29.11.2017 
 

1.2 Planområdet 
Planområdet var opprinnelig 4314 dekar stort, men ble i mai 2016 redusert. Planområdet ved 1. gangs 

offentlig ettersyn var 3130 dekar stort. Etter høringa er det litt utvida i sør for å få med et utvida 

næringsområde (men innenfor opprinnelig plangrense), og er nå 3214 dekar stort. Endelig avgrensing 

framgår av vedlagt plankart.  

Varslet planområde (4314 daa) var avgrenset mot sør-vest mot Engeland/Vestringsvegen, inkluderte 

Idrettsanlegget og videre opp til Ringen, Sørsvea, vegen til Pålsrud. Mot sør-øst langs elva Haukåa og 

langs grensa mot Bøshaugen. Mot øst rundt Steinshågån, langs dyrka marka på Steine og over 

Kanadavegen. Mot nord, oversiden av Sollia, opp til Einstad/Øverbydsvegen, til og med Sollia og bort til 

Bergseng (eiendomsgrense). Mot vest fulgte plangrensa Bjørndalsvegen/Hasselbakken/Myhre, ned til 

Fjerdum skole, langs driftsvegen mellom Fjerdum skole og Baklivegen og videre langs grensa mellom 

travbanen og Fjerdumsmoen. 
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Opprinnelig planområde; oversiktskart 

En rekke eiendommer omfattes av planen. Flere landbrukseiendommer er helt eller delvis innenfor 

planområdet. Blant annet kan nevnes Segalstad, Fjerdum, Einstad nordre, Fjerdumsmoen, Engeland, 

Gryte, Rugsvea, Sørsvea, Ringen, Jobakken, Steine, Steinslia og Dalset. I tillegg kom alle boligtomtene, 

nærings-/industrieiendommer, og offentlige eiendommer. 

Boligområdene i hovedsak nord og øst for sentrum er utviklet over en lengre periode, hovedsakelig fra 

1950-tallet til i dag. Planen omfatter også store industri/næringsområder hvor noen av 

hjørnesteinsbedriftene på Segalstad Bru er Gausdal Bruvoll, Q-meieriet og PreTre for å nevne noen.  

1.2.1 Redusert planområde 

Nye retningslinjer til kulturminneundersøkelser gjør at Fylkesarkeologen nå krever undersøkelse av 

dyrka jord, selv om jorda skal videreføres til dyrka mark (LNF). På dyrka mark gjennomføres slik 

undersøkelse som sjakting. Det er et omfattende arbeid og kommunen er økonomisk ansvarlig for 

gjennomføringa. Gausdal kommune ser det som lite formålstjenlig å sjakte dyrka mark som skal 

videreføres til jordbruk. Spesielt når jorda ligger i utkanten av planområdet. Planområdet ble derfor 

våren 2016 redusert til slik avgrensning: 
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Illustrasjon – redusert planområde - 3130 dekar stort 

1.2.2 Planområde etter offentlig ettersyn 

Ved 1. gangs offentlig ettersyn kom det innsigelse bl.a. mot deler av areal foreslått til næring. Som 

erstatning for dette er det foreslått utvidelse av område til næring lengst i sør (ved Steinsgruva). Dette 

ligger delvis utenfor plangrensa ved offentlig ettersyn, og plangrensa er nå justert i forhold til dette. Den 

nye grensa ligger innenfor opprinnelig plangrense. Planområdet er nå 3214 dekar. Plangrense ved 2. 

gangs offentlig ettersyn er vist under.  

 
Planområde ved 2. gangs offentlig ettersyn 
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1.3 Kommuneplanens samfunnsdel – målsetning og innsatsområder  
 

Kommuneplanens samfunnsdel har slik målsetning for Segalstad Bru: 

Segalstad Bru er tydelig markert som sentrum og tettsted, og er et godt sted å være – for å 

handle, arbeide, bo, drive aktiviteter og ha næringsvirksomhet. 

Innsatsområder er: 

• Utvikle et aktivt handelssentrum med torgområde/handlegate for småhandel og lokal mat. 

• Utvikle et universelt utformet sentrum og tettsted, med et sikkert og miljøvennlig trafikksystem. 

• Segalstad Bru får en portal eller monument som markerer kommunesenteret og brua som 

opphav til navnet.  

• Legge vekt på bokvalitet for alle aldersgrupper, med tilgang til gode uteområder. 

• Det skal finnes lett tilgjengelig arealer som stimulerer barn og unge til allsidig aktivitet.  

• Tilrettelegge langs elva for trivelig opphold og aktiviteter.  

• Areal til parkering midt i sentrum reduseres, på sikt med parkering under bakken. 

• Utforming av gode møteplasser, «byrom» og «snarveier» med lett atkomst.  

• Legge stor vekt på miljø og sikkerhet med fortau/gangveg langs alle veger med vesentlig 

biltrafikk.  

• Sammenhengende gangveg mellom Nørstegård/Ysteriet og Gausdal Arena.  

Folkehelse er et gjennomgående tema i kommuneplanen. Det er tverrfaglig og sektorovergripende, og 

foregår i nært samarbeid med næringsliv og frivillig sektor. Her inngår elementer som overordnet 

struktur på grøntområder/friluftsområder, møteplasser, bomiljøer med gode nærområder for 

friluftsliv, infrastruktur og kommunikasjon.  
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1.4 Kriterier for områdereguleringen: 
 

I planprogrammet for områderegulering Segalstad Bru er følgende kriterier valgt: 

• Trafikkmønster og parkering, inkl. gangsystemer for å binde sammen østlige og vestlige 

områder. Samt løse atkomst til ny skole ved Linflåa/Gausdal Arena. 

• Areal for utvikling av sentrumsfunksjoner, med vekt på handel, næring, kontor. 

• Boliger/leiligheter i sentrum. 

• Fortetting og effektiv bruk av arealer. 

• Møteplasser og grøntområder. 

• Bruk av nærområdet til elva Gausa. 

 

1.4.1 Kjente forutsetninger: 

• Innenfor planområdet finnes det i dag 15 reguleringsplaner. Flere av disse erstattes nå av 

områdereguleringsplanen 

• Boligområdene ved Segalstad Bru er stort sett utbygd. Det er to mindre områder til framtidig 

boligbygging i tilknytning til Fjerdumsenga og Steinshågån boligfelt men områdene er ikke 

detaljregulert.  

• Næringsutvikling - Ved Segalstad Bru er det igjen noen tomtereserver på Steinsmoen. Det er 

ikke ledige næringsareal på Bjørndalsvollen. 

• Offentlige arealer 

• Landbruk  
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1.5 Vurdering av konsekvensutredningsplikten 

 
I følge forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven (i kraft 1/1-2015) § 2. 

bokstav d) skal områdereguleringer, som omfatter nye områder for utbyggingsformål alltid 

konsekvensutredes. Kriterier for vurdering om tiltaket vil kunne komme i konflikt med følger av vedlegg 

III til forskriften: 

Vedlegg III Kriterier for vurdering om tiltaket vil kunne komme i konflikt med eller 
medføre 

Konflikt Ikke 
konflikt 

a) områder som er vernet, midlertidig vernet eller foreslått vernet etter 
naturmangfoldloven kap. V eller etter markaloven § 11,   

b) kulturminner eller kulturmiljø som er fredet, midlertidig fredet eller foreslått 
fredet etter kulturminneloven eller vernet etter plan- og bygningsloven, eller 
hvor det finnes eller er stor sannsynlighet for å finne automatisk fredete 
kulturminner som inngår i et kulturmiljø med stor tidsdybde, 

 1) 

c) laksebestander i områder som er omfattet av ordningen med nasjonale 
laksevassdrag og nasjonale laksefjorder,  

 

d) en forekomst av en utvalgt eller truet naturtype, verdifull naturtype av verdi 
A eller B, truet eller prioritert art, eller mot økologisk funksjonsområde for en 
prioritert art, 

  

e) naturområder som er særlig viktige for utøvelse av friluftsliv   

f) særlig verdifulle landskap, store sammenhengende naturområder med urørt 
preg eller vernede vassdrag, 

 2) 

g) utøvelsen av samiske utmarksnæringer, eller er lokalisert i reindriftens 
særverdiområder eller minimumsbeiter og vil kunne komme i konflikt med 
reindriftsinteresser 

  

h) større omdisponering av landbruks-, natur- og friluftslivsområder eller 
områder som er regulert til landbruk og som er av stor betydning for 
landbruksvirksomhet 

 3) 

i) vesentlig økt belastning av luftforurensning, støy eller lukt, eller vesentlig 
forurensning til vann, grunn eller sedimenter eller vesentlig stråling 

  

j) vesentlig økning av utslipp av klimagasser   
k) risiko for alvorlige ulykker, ras, skred eller flom  4) 

l) konsekvenser for befolkningens helse eller helsens fordeling i befolkningen,   
m) vesentlig påvirkning av miljømessig sårbarhet, naturens tålegrense eller 

områder der fastsatte grenseverdier er overskredet, 
  

n) omfattende bruk av eller båndlegging av naturressurser eller medføre store 
mengder avfall, 

  

o) vesentlige miljøvirkninger i en annen stat,   
p) vesentlige konsekvenser for befolkningens tilgjengelighet til uteområder, 

bygninger og tjenester, eller 
  

q) statlige planretningslinjer, statlige planbestemmelser eller regionale 
planbestemmelser gitt i medhold av lov 27. juni 2008 nr. 71 eller gjeldende 
rikspolitiske bestemmelser eller rikspolitiske retningslinjer gitt i medhold 
plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 

  

 

I tabellen over er det gjort følgende henvisninger – se liste nedenfor. 
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Henvisninger vedr. konsekvensutredning: 

 

1) Områder som tidligere er regulert eller avsatt som byggeområde i kommunedelplanen er i 

hovedsak undersøkt med hensyn automatisk freda kulturminner. OFK har gjennomført 

overflateregistrering i planområdet og vurdert behovet for evt. ytterligere undersøkelser. 

2) Gausa renner gjennom planområdet og er vurdert flyttet ved Q-meieriet. Asplan Viak har 

vurdert konsekvensene av slik flytting – foreligger i egen rapport. 

3) Noen nye utbyggingsområder er delvis planlagt på dyrka mark  – konsekvensene er vurdert i 

vedlagt konsekvensutredning. 

4) Risiko for alvorlige ulykker, ras, skred er vurdert av NGI og foreligger som eget dokument. 

Hensynssoner innarbeidet i plankart og bestemmelser. Fare for flom i Gausa ved Q-meieriet 

er vurdert av Asplan Viak i eget vedlegg til planen. 

 

1.6 Innspill til planarbeidet  

Forslag til planprogram ble utarbeidet i samsvar med plan- og bygningsloven og Gausdal kommune som 

planmyndighet/oppdragsgiver. Forslag til planprogram ble vedtatt av Planutvalget i Gausdal kommune 

6. februar 2015. Til planarbeidet har vi mottatt følgende innspill: 

Fra offentlige myndigheter: 

Statens vegvesen,      6.11.2014 og 15.1.2015 
Folkehelseinstituttet,      8.12.2015  
Fylkesmannen i Oppland,     5.1.2015 
Norges vassdrags- og energidirektorat,    9.1.2015 
Direktoratet for mineralforvaltning,    16.1.2015 
Oppland Fylkeskommune,    14.1.2015, 21.1.2015, 30.3.2016, 

24.6.2016 
 

Fra private: 

Gaus AS,       20.11.2014 
Jon Kristiansen,      12.12.2014 
Skarpsno AS,       14.12.2014 
Gausdal Næringsforum,     15.12.2014   
Hovind & Flygind Holding AS,     15.12.2014 
Hallgeir Johansen,      17.12.2014 
Gerd Kirsti og Arne Helge Bakkestuen,    30.12.2014, 20.3.2015 
Kjell Gulaker,       12.1.2015 
O. Kavli AS/Q-Meieriene AS,     14.1.2015 
Gausdal Mat AS,      14.1.2015,  
Per Magne Hagemoen     19.2.2015 
Østre Gausdal Musikkforening    8.4.2015 
Solveig Smestad     7.6.2016 
Frode Nørstegård     12.3.2015, 28.5.2015 
Boligpartner E. Enge     18.3.2015 
Øyvind Solberg (FAU)     6.5.2015 
Svein Hole      22.6.2016, 6.7.2016 
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Uttalelser ved høring og offentlig ettersyn 

Første planforslag lå ute til offentlig ettersyn i perioden 15.06 – 01.09.2017. Det kom inn i alt 25 

uttalelser. 2. gangs utlegging var i perioden 15.06-01.09.2018. Da kom det inn i alt 15 uttalelser.  

Fra offentlige myndigheter   1. gang   2. gang 

NVE      21.09.2017  24.08.2018 

Fylkesmannen i Oppland   21.09.2017  07.09.2018 

Statens vegvesen    21.09.2017  07.09.2018 

Oppland fylkeskommune   11.10.2017  09.10 og 24.09.2018 

Bane Nor SF     28.06.2017   

Direktoratet for mineralforvaltning  21.08.2017  20.08.2018 

Fra private 

Gausdal Mat     22.06.2017 

Fjerdumskogen boligfelt   22.06.2017 

Kjetil Sevaldsen     29.06.2017 

Turløypekomiteen i Gausdal    08.08.2017 

Gausdal Eiendom AS    23.08.2017 

Næringsdrivende langs fv. 255 sør for brua 24.08.2017 

Bjørn Seielstad jr.    28.08.2017 

Gausdal Bruvoll SA    30.08.2017 

Arne Engeland     30.08.2017  03.09.2018 

Gartnerhagen Eiendom AS   30.08.2017 

John Birger Skansen, Odbjørg Nordeng, 

David Kallestad og Berit Steinbakke  31.08.2017 

Ivar Steine     31.08.2017 

Paulsrud Snekkerverksted   30.08.2017 

Bjørga AS og Erik Stubberud   31.08.2017 

Gausdal Bondelag og  

Gausdal Bonde- og Småbrukerlag  31.08.2017 

Gausdal Næringsforum    31.08.2017 

Tore Fjerdrumsmoen    01.09.2017 

Eidsiva Nett AS     04.09.2017 

Råd for eldre og mennesker med  

nedsatt funksjonsevne    18.08.2017  13.09.2018 

Arne Helge Bakkestuen       28.6 og  03.08.2018 

Rigmor Myhre        20.07.2018 

Steinshagen vel        15.08.2018 

Jørn Tore Haugen       27.08.2018 

Bjørn Nyfløtt, Skender Svirka, og Lasse Knestang og Trine Andersen 29.08.2018 

Renate Segtnan        10.09.2018 
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1.6.1 Endringer før 3. gangs behandling 

 

Det er gjort mindre vesentlige endringer i planforslaget etter andre gangs ettersyn og høring. Dette for å 

imøtekomme innsigelser fra fylkesmannen, andre merknader fra regionale myndigheter, samt 

organisasjoner og private. Arealkonsekvensen av dette er mindre avgang av jordbruksareal. I 

reguleringsbestemmelsene er det gjort endringer av teknisk karakter, og som gjør bestemmelsene mer 

presise. Etter kommunens mening er det ikke endringer som utløser behov for nytt offentlig ettersyn.  

De største og viktigste endringene i planforslaget etter 2. gangs ettersyn er (sjå figur under): 

1. For nedre del av Kanadavegen er det gjort mindre justeringer av traseen. Den er flytta ca. 10 meter 

nordover mot bekken som grenser mot eksisterende boligområde på nordsida. Muren på sørsida 

mot dyrka jord er tatt bort, og jordet kan brukes med maskiner helt inn til vegen. Avkjøringa fra fv. 

254 er flytta litt mot nord. NVE har skriftlig akseptert endringa ut fra sine hensyn. Fylkesmannen har 

i møte også tilkjennegitt at de med disse endringene vil frafalle sin innsigelse.  

2. Fylkesmannen har innsigelse mot deler av næringsområde N-9 0g 11 ved Steinsgruva. Denne delen 

av N-9 og 11 samt vegetasjonsbeltet mot eksisterende boliger ved Jobakken er tilbakeført til LNF-

område. Dette reduserer avgangen av dyrka jord, og innsigelsen anses som imøtekommet.  

 

 

Nr. på kart henviser til område med endring i planforslaget, jfr. nr. i beskrivelsen 
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3. Næringsområde N-13 er litt utvida, i samsvar med fylkesmannens anbefaling. Dette gir bedre 

arrondering, men det går med 0,5 dekar jordbruksareal ekstra. Forslaget er drøfta med grunneier, 

som sier seg tilfreds med at de får tilbake et mer verdifullt jordstykke på grunn av endringa i pkt. 2. 

4. Atkomstvegen til BK-10 og Granbakken 226/2 er endra. Dette etter forslag fra grunneier (Engeland), 

og det er drøfta med fylkesmannen. Vanskelig terreng gjør at det blir relativt stort terrenginngrep, 

men vegtraseen blir mye bedre enn etter tidligere forslag.  

5. Næringsområde N-6 er tatt ut (forlengelse av Bjørndalsvollen), slik at grensa for næringsområdet 

følger høgspentlina. Inntil denne er det et redusert vegetasjonsbelte som skjerm mellom bolig- og 

næringsområde. BK-10 er utvida inntil denne vegetasjonsskjermen, samt inntil atkomstvegene. BK-

10 blir dermed større, mens det blir noen færre eneboligtomter. Dette er gjort i samråd med 

grunneier, og drøfta med fylkesmannen.  

6. Avkjøring fra fv. 315 og atkomstveg til BK-10 og BF-områdene er litt justert inntil eksisterende 

boliger i Fjerdumskogen. Dette etter henstilling fra fylkesmannen og for å redusere avgangen av 

dyrka jord.  

7. Gang- og sykkelveg langs Baklivegen nordover fra Linflåkrysset er justert etter henstilling fra 

vegvesenet.  

8. Byggegrenser langs fylkesvegene utenom indre sentrumssone er korrigert og påført plankartet. 

Frisiktlinjer er påtegna ved avkjørsler fra fylkesvegene.  

9. Endringer i reguleringsbestemmelsene, særlig etter henstillinger fra fylkesmannen, vegvesenet og 

fylkeskommunen: 

a. Dokumentasjon om klimavennlige løsninger ved detaljregulering (pkt. 3.2). 

b. Krav om sykkeloppstillingsplass for flere arealkategorier  (3.3.13). 

c. Krav om lademulighet for elbil og elsykkel (3.3.13). 

d. Rekkefølgekrav om at BK-10 ikke kan bygges ut før ny atkomst fra fv. 315 er etablert og 

eksisterende avkjørsel fra fv. 255 er stengt (4.1.7).  

e. Renovasjonsplass ved Grønlandsbrua: Krav om stenging av eksisterende avkjørsel når ny 

avkjørsel tas i bruk (4.1.9) 

f. Henvisning til retningsline for støy i arealplanlegging, og at kommunen kan kreve støyfaglig 

utredning (5.1.10, 5.2.7 og 5.3.2).  

g. Vurdere underetasje (eller terrassert bebyggelse) når det er brattere enn 1:6 (5.2.1). 

h. I S-19 skal det bygges anlegg for konsentrert parkering i kombinasjon med øvrig 

sentrumsformål (5.3.2). 

i. Retningsline om tilrettelegging for variert boligmønster ved utbygging i sentrum (5.3). 
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2 PLANGRUNNLAGET 

2.1 Kommunedelplan for Segalstad Bru - 2009 

 

Kommunedelplan for Segalstad Bru 

Kommunedelplan for Segalstad Bru ble vedtatt 28.5.2009. 

2.2 Reguleringsplaner: 

Innenfor planområdet finnes det i dag 15 reguleringsplaner. 

 

Gjeldende reguleringsplaner på Segalstad Bru 
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Oversikt over gjeldende reguleringsplaner i eller delvis innenfor områdereguleringsplanen 
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2.2.1 Disse reguleringsplanene ligger helt eller delvis innenfor planområdet: 

 

Id: Navn Vedtatt: 

43 Steinshågån  19.7.1973 

42-142 Segalstad Bru II  27.6.1980 

46 Birkelund og Røysa 6.5.1986 

42 Sollia boligfelt 23.5.1989 

54 Hørslum  4.2.1996 

50 Gang- og sykkelveg Fjerdrum-Volegutua 14.12.1999 

23 Rv. 255 Lillehammer grense – Segalstad Bru  22.6.2005 

49 Fjerdrumsenga 25.8.2005 

42-MVE Sollia boligfelt MVE 7.12.2006 

58 Steinsmoen  28.5.2009 

57 Linflåa  9.9.2009 

56 Linflåa – Furulund  28.1.2010 

55 Segalstadvollen – Bjørndalsvollen  28.1.2010 

60 Steine næringsområde  19.5.2011 

61 Linflåkrysset  20.10.2011 

 

Reguleringsplan for Linflåa-Furulund (nr. 56) fra 2010 dekker mye av sentrumsområdene samt offentlig 

bebyggelse mellom Gausa og Jøra (nord for Gausdal Bruvoll). Reguleringsplan for Steinsmoen omfatter 

industriarealene mellom elvene, mens reguleringsplan for Segalstadvollen-Bjørndalsvollen regulerer 

dyrkamarka og næringsarealene nord for Vestringsvegen (vest for Gausa). 

Boligområdene er i hovedsak regulert øst for 

Gausa i lisona fra Fjerdum i nordvest til Steine i 

sørøst.  

Steinshågån ble regulert i 1973 og la til rette for 

boligbygging her utover på 70-tallet. 

Reguleringsplan for Segalstad Bru II ble vedtatt i 

1980 for boligbygging i Fjerdumsenga (rundt 

Frydenlund og nordøst for tunet på Segalstad / 

Kanadavegen). Sollia boligfelt (42) ble regulert i 

1989 for videre utvikling oppover langs 

Kanadavegen. Fjerdumsenga ble regulert i 2005. 

Det er ingen ledige regulerte tomter (1. kvartal 

2018). 
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2.3 Retningslinjer, rundskriv og veiledere 

 
Overordnede retningslinjer, rundskriv og veiledere av betydning for reguleringsplanarbeidet er: 

- Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen, herunder 

rundskriv T-2/08” Om barn og planlegging”. 

- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (Fastsatt ved kgl. 

res. av 26.09 2014, jf. plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, § 6-2) 

- T-1078, Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag gitt ved Kgl. Res 10.11.1994 

o Gausa ble vernet mot kraftutbygging i Verneplan II fra 1980. 

- Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene, Krprinsreg. Res 4.9.2009 

- T-1472, Rapport om Universell utforming som kommunal strategi 

- ST-1442/2012, Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (inkl. veileder M-128) 

- NVEs retningslinjer for Flom og skredfare i arealplaner inkl. flomsonekart og skrednett/NGU 

- T-1267, Fortetting med kvalitet 

- Veiledning til forskrift om kommunal beredskapsplikt 

 

- Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 2014-2017 – Risiko og sårbarhetsanalyse for 

Oppland fylke 

- Kommunedelplan for landbruk Lillehammer-regionen 2014 – 2025 – vedtatt 30.10.2014 

- Regional næringsplan vedtatt 26.8.2014 

- Kommuneplanens samfunnsdel for Gausdal – vedtatt 22.5.2014 

- Planstrategi for Gausdal – vedtatt 27.10.2016 

- Planprogram områderegulering Segalstad Bru – vedtatt 6.2.2015 
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2.4 Funksjonskart 

Segalstad Bru har en tydelig inndeling i formål og funksjoner. Sentrumsfunksjonene er samlet langs 

Gausdalsvegen – fra Nørstegård til Q-meieriet, langs Vestringsvegen fra Gausa til Linflåkrysset og langs 

Fargerivegen. Det meste av industrien er samlet på Steinsmoen og på Bjørndalsvollen. Funksjonskartet 

nedenfor ble utarbeidet tidlig i prosessen for å vise den overordna arealbruk, samt påført noe av de 

innspill som ble signalisert tidlig i prosessen.  

 

Funksjonskart over planområdet 
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3 SENTRUM 

3.1 Historisk tilbakeblikk - bebyggelsesstruktur 

På Segalstad Bru er tettstedet organisert med forretnings- og næringsbebyggelsen utviklet langs 

fylkesvegene 254 og 255. Husene forholder seg i hovedsak til hovedvegene. Spredningen av tettstedet 

er begrenset av topografien/landskapsformene, elvene og dyrka mark rundt bebyggelsen.  

 

Bebyggelsesstruktur – 1938 

 

 

Bebyggelsesstruktur – 1956 

 

Bebyggelsen er opprinnelig organisert langs 

Gausdalsvegen og Vestringsvegen som er 

hovedfartsåren gjennom kommunesenteret  

Fram til 60-/70-tallet skjedde det meste av 

utbyggingen langs Gausdalsvegen.  

 

Segalstad Bru 1938 – Nasjonalbiblioteket - 
Produsent_Anders Beer Wilse 

Husene er for det mest oppført som 2 etasjes 

trehusbebyggelse med loft og organisert enten 

langsmed eller vinkelrett på vegene.  

 

Takformen er i hovedsak saltak og husene ligger 

langs vegen med noe parkeringsareal mot 

vegene og med åpne gårdsrom bak. 

Forretningsbebyggelsen hadde opprinnelig en 

kombinert bruk med næring/forretning i 1 

etasje og bolig 2 etasje.  
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Utover på 1970 og -80 tallet fikk personbilen større betydning for Segalstad Bru og har preget forming 

og organiseringen av bebyggelsen. Gateløpene og en god del av den opprinnelige bebyggelsen langs 

Gausdalsvegen har likevel beholdt mye av sin opprinnelige karakter og organisering. 

  

 

 

 

 

 

 

Gausdal Landhandleri 

 

En gryende fremvekst av et bygdesentrum ved Segalstad 
Bru ca. 1955(fra Gausdal Historielag sin hjemmeside) 

 

Utvikling av handelssentrum - tidsepoker 
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3.2 Offentlige bygg 
Offentlige bygg på Segalstad Bru er vist med rød farge i kartet og gitt en kort omtale nedenfor. 

 

 

Offentlige bygg på Segalstad Bru 

 

Offentlige bygg på Segalstad Bru ligger med kort avstand til sentrumsfunksjonene. 

 

 

Kommunehuset 

Første byggetrinn ved Kommunehuset ligger langs 

Vestringsvegen og ble etablert i 1968. 

Kommunehuset er ombygget og utbedret i flere 

omganger. Bygget inneholder foruten 

kommuneadministrasjonene, kulturhus, 

helsesenter, nasjonalparksenter, kafe/kantine, og 

service kontor. Deler av bygget ble tidligere 

disponert av DNB. Dette står pr. dags dato ledig.  
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Kulturhuset ligger i tilknytting i kommunehuset 

og blir benyttet blant annet av frivillige lag og 

organisasjoner til øvelser, konserter, teater, 

møter og foredrag med mer. 

 

 

Helsesenteret: I september 2015 åpnet det nye helsesenteret ved Segalstad Bru. Dette inneholder 

renovert helsestasjon med helsestasjon for barn, ungdomshelsestasjon, fysioterapi barn, familieteam og 

det nybygde legesenteret. På legesenteret har alle de fem kommunale fastlegene og kommuneoverlege 

sine kontorer, sammen med helsesekretærene.  

 

 

Legesenteret – foto avisa Gausdøl’n 

 

 

Driftsstasjonen / Brannstasjon 

Kommunens driftsstasjon inneholder rom og utstyr og maskinell til teknisk drift og vedlikehold av 

kommunens veger, vann - og avløpsanlegg. Brannstasjonen ligger også i dette bygget (se bildet 

nedenfor). 
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Gausdal Arena 

 

Oversiktsbilde driftsstasjonen, Gausdal Arena og Gausdal videregående og Linflåa Idrettsanlegg 
 

Mellom driftsstasjonen og Linflåa idrettsanlegg ligger Gausdal Arena som ble åpnet 25. januar 2014. 

Anlegget kom som en følge av Oppland fylkeskommune sitt behov for å utvide eksisterende skolebygg 

med blant annet bibliotek, klasserom, hall for å dekke behovet idrettslinjen hadde samt ny kantine. 

Gausdal kommune på sin side ville bygge kulturskole, frivilligsentral, ungdomshus og en ny idrettshall. 

Hallkapasiteten i den eksisterende hallen var sprengt på kveldstid. Prosjektet innebar også etablering av 

et nytt felles skole- og folkebibliotek med tilhold i nybygget. 

De nye byggene knytter sammen eksisterende hall, Gausdalshallen, og eksisterende skolebygg ved 

Gausdal videregående skole. Nybygget er på 5600 kvadratmeter og tar man med de rehabiliterte 

arealene er den totale bygningsmassen på et sted mellom 11.000 og 12.000 kvadratmeter. Den gamle 

idrettshallen er også rehabilitert. 

 

 

Fjerdum skole er en nyåpna barneskole med 1.-7.trinn og for tiden 

vel 200 elever. Dette er den største skolen i kommunen, gjenåpna 

etter ombygging i 2018 og med flotte uteområder. Skolekretsen 

dekker østre dalføre. Ved skolen ligger også Fjerdum barnehage 

med 3 avdelinger. 

.
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4 SENTRUM – DAGENS SITUASJON OG UTFORDRINGER 

 

 

Oversiktsbilde av sentrum  

Segalstad Bru sentrum er utviklet med bakgrunn i trafikk-knutepunktet mellom Østre og Vestre Gausdal. 

Sentrumsområdet er et nærings- og handelsområde hvor boligbebyggelsen i hovedsak er organisert 

rundt og utenfor sentrumskjernen.  

Mye av forretningsbebyggelsen er bilbasert. Bebyggelsen er tilbaketrukket på tomta med lett tilgjengelig 

parkering foran byggene. Det er begrenset med grønne soner og uteoppholdsareal for fotgjengere / 

myke trafikanter. Bilen har en dominerende plass i sentrumsområde og urbane kvaliteter som torg, 

park, fortauskafe og lignende er liten grad utviklet på Segalstad Bru. Uterommene mellom byggene 

inviterer i liten grad til uteopphold. 

 

Uterommene rundt kommunehuset 
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Gausdal kommune har et spredt bosettingsmønster. Bilen er for mange eneste framkomstmulighet. 

Forretningsutviklingen på Segalstad Bru er basert på lett tilgjengelig bilparkering nært forretningene. For 

næringsdrivende er det viktig at ledig parkering er godt synlig, lett tilgjengelig og kort avstand mellom 

parkering og inngangsparti. Dette gjør at avstanden mellom byggene i sentrum blir så stor at husene 

ikke avgrenser uterommene på en god måte. Parkeringsarealene inviterer ikke til uteopphold. Det er 

ikke tilrettelagte aktivitetsområder for barn og unge i sentrum.  

 

Gangsystemer og forbindelseslinjer mellom næringsarealene langs Gausdalsvegen/Østringsvegen og 

Fargerivegen er hovedsakelig ivaretatt som g/s-veger og fortau langs vegene. Forbindelseslinjer ellers er 

stedvis usammenhengende og enkelte steder nedprioritert. Andre steder blandes gangsonene med veg- 

og parkeringsarealene. Forbindelseslinjene har derimot potensiale for å bli tydelige og attraktive 

gangsoner mellom uteoppholdsareal med kvalitet. Møtesteder og uteoppholdsareal må ha tilknytting til 

bebyggelsen og områdenes funksjon. De utvikles der folk går, oppholder og beveger seg.   

 

Næringslivet på Segalstad Bru er variert og mangfoldig. Området har et bredt bransjespekter av 

forretninger. Noen av forretningsbyggene er kombinert med areal til bolig, kontor eller tjenesteyting.  

Segalstad Bru er valgt handelssted både for lokalbefolkningen og tilreisende til Skei og Vestfjellet. Det er 

et naturlig knutepunkt og Segalstad Bru antas å ha gode muligheter for videre utvikling. Et attraktivt 

sentrumsområde vil gi økt handel og bosetting. 

 

Gausa gir unike muligheter for utvikling av Segalstad Bru. Elva renner gjennom sentrum, men er i liten 

grad tilrettelagt for bruk. Elva ligger i «bakgården» til forretningsbebyggelsen og elvas potensial som 

attraksjon i sentrum er ikke utnyttet. Ved å legge til rette for ferdsel og aktivitet langs elva blir elveløpet 

en kvalitet for sentrum. 

 

Til tross for utfordringene nevnt over har Segalstad Bru et særdeles godt utgangspunkt for å bli et 

attraktivt sentrumsområde. Økt bosetting og videreutvikling av reiselivet gir godt grunnlag for videre 

utvikling. Flere sentrumstomter har godt potensiale for fortetting og økt utnyttelsesgrad. Muligheten er 

gode for å at flere kan bo og leve i sentrum.  
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4.1 Uterom i sentrum 
 

Uterommene skal fylle flere funksjoner og skal tiltrekke seg mange brukergrupper. Bruken av 

uterommene endrer seg også over tid. Det er viktig at disse stedene har kvalitet i forhold til sted og 

bruk. Torg og store plasser har ofte en representativ funksjon for store markeringer og arrangementer, 

mens mindre uterom som gatehjørnet, lekeplassen og plassen foran butikken har til hensikt å skape 

lokale møteplasser for hverdagsbruk.  

 

Det er viktig at uterom: 

- Er lokalisert på rett sted 
- Utnytter potensialet på Segalstad Brua mht. landskap, utsikt, elva, historie mm. 
- Får en utforming som samsvarer med lokalbefolkningens behov, møteplass, kafe, tur, lek og 

aktivitet. 
- At elva og grønnstruktur gis kvaliteter som bidrar til trivsel 
- Arkitektur som appellerer til de som skal bruke området. 

 

Mye benyttede publikumssoner i dagens sentrum er vist i kartet under (grønn farge). Dette er uterom 

med høy bruksfrekvens. Det er soner hvor gående/syklende beveger seg til/fra forretninger, tjeneste og 

funksjoner. Området rundt kommunehuset har en særlig sentral beliggenhet. 

 

 

Områder med sentrumsfunksjoner og viktige publikumssoner 

 

Gausdalvegen/Østringsvegen legger sterke føringer for utvikling av sentrumsområdet øst for Gausa. 

Vegen gir begrensninger i organisering av bebyggelsen og etablering av gode uterom. Det kjøres til dels 
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fort langs Gausdalsvegen. Dette er til ulempe for myke trafikanter og skaper farlige situasjoner. Det er i 

tillegg en stor andel tungtransport gjennom krysset Gausdalsvegen/ Vestringsvegen, med forbindelse via 

Sagveien til og fra Gausdal Bruvoll. Det er oppmerkede parkeringsplasser ved alle forretningsbygg og 

folk har vent seg til å kjøre til døra dit de har ærend. Besøkende parkerer foruten på avmerkede plasser 

på fortau, i busslommer og på trafikkøyer. Bilen har en klar første prioritet. Området er derfor mindre 

innbydende for utendørs opphold. Gang- og oppholdsarealer får lite areal og disse områdene er 

fragmenterte med dårlig sammenheng. 

Publikumssoner nord-øst for Gausa strekker seg fra Nørstegård i sør til Q-meieriet i nord. Bebyggelsen 

her er organisert langsmed Gausdalsvegen og Østringsvegen. Soner for myke trafikanter skjer her i 

hovedsak langs vegen på fortau og gangsoner. Rundt kommunehuset er publikumssonene i hovedsak 

mellom Vestringsvegen og kommunehuset, fra Gartner Hagen /Sagvegen i vest til Fargerivegen i øst. 

Mye av dagligvarehandelen på Segalstad Bru skjer i forretningene langs Fargerivegen (Rema 1000, 

Vinmonopolet, Kiwi og Europris).  

I dag framstår sentrumsområdene som et trafikkareal, med tilliggende parkeringsarealer og begrensa 

oppmerksomhet knyttet til myke trafikanter og gode uteoppholdsareal. Det er enkelte felter med 

beplanting, men disse framstår med lite lesbar sammenheng. 

 

 

 

Kommunehuset, Fargerivegen og parkeringsareal til 
detaljvarehandel 

Bebyggelsen langs Gausdalsvegen er langstrakt og 

tilbaketrukket fra vegen 

 

Skal fotgjengernes premisser bedres på Segalstad Bru er avstander mellom funksjonene viktig. 

Illustrasjonen nedenfor sammenligner en tenkt utvikling av Segalstad Bru sammenstilt med Lillehammer 

sentrum. Illustrasjonen er ment å gi en referanse i forhold til lengde av gateløpet og 

utbyggingspotensial. Avstanden Gausdal Arena til kommunehuset/torget er 500 meter. Avstanden 

mellom Sigrid Unsets plass og Lilletorget i Lillehammer er 400 meter.  
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4.2 Parallelloppdragene 
 

I 2013 ble det gjennomført parallelloppdrag for Segalstad Bru 2030. 4 leverandører utarbeidet sine 

respektive forslag til mulig utvikling av sentrumsområdene. Sentrale element av særlig betydning for 

områdereguleringen er beskrevet nedenfor. 

 

 

  
 

Asplan Viak -MAD arkitekter Eriksen_Skajaa 
 

  
Rambøll Architecture Topic LALA 

 

 
 

 

Kriteriene for parallelloppdragene var: 

• Trafikkmønster og parkering, inkl. gangsystemer for å binde sammen østlige og vestlige 

områder. Atkomst til ny skole ved Linflåa/Gausdal Arena. 

• Areal for utvikling av sentrumsfunksjoner, med vekt på handel, næring, kontor. 

• Boliger/leiligheter i sentrum. 

• Fortetting og effektiv bruk av arealer. 

• Møteplasser og grøntområder. 

• Bruk av nærområdet til elva Gausa. 
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4.2.1 Eriksen Skajaa arkitekter i samarbeid med Feste landskapsarkitekter  

 

Situasjonsplan Eriksen Skajaa arkitekter og Feste landskapsarkitekter 

 

Eriksen Skajaa / Feste foreslår en relativt høy fortetting i sentrum. Forslaget er inspirert etter det 

amerikanske «sprawl repair» bevegelsen som i hovedsak går ut på å bygge ut parkeringsplasser som 

ligger ut mot offentlig arealer og flytte parkering lengre bort. Kombinert med dette forslås flere 

mindre møteplasser som kan etableres uavhengig og umiddelbart. Det foreslås bebyggelse som 

strammer opp eksisterende gateløp lang Gausdalsvegen, Vestringsvegen og Fargerivegen. Videre 

bebyggelse mellom kommunehuset og Gausdal Arena er organisert som et handelstun og 

tunbebyggelse. 

 

Illustrasjon Eriksen Skajaa arkitekter og Feste landskapsarkitekter 
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4.2.2 Asplan Viak og MAD arkitekter 

 

Illustrasjonsplan Asplan Viak / MAD 

 

Asplan Viak / MAD foreslår en ny handelsstrøk mellom Gausdal Areana og kommunehuset/Fargerivegen 

og Gausa. De legger vekt på at strøket kan etableres med plassdannelser mellom bebyggelsen.  

 

 

Dagens situasjon 

 

Forslag til fremtidig utbyggingsmønster 

 

Hovedveiene beholdes og server sentrum som i dag. Sentrumsstrøket blir i hovedsak gågate med 

mulighet for varelevering. Forslaget forutsetter at parkering løses under bakken. 
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Fotoillustrasjon AsplanViak / MAD 

 

AsplanViak / MAD foreslår det sentrale torget mellom dagens kommunehus og Rema 

1000/Vinmonopolet. Torget har en sentral funksjon i nærheten av dagens handelsareal og viktig 

forbindelseslinje mellom Gausdal Arena og handelsområdene. 

 

 

3D- illustrasjon Asplan Viak / MAD 
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4.2.3 Topic LALA 

Illustrasjon sentrumsområdet Topic Lala 

 

Topic Lala baserer seg på dagens vegsystem, men foreslår å gjøre Fargerivegen til en folkestripe. Tanken 

er å etablere et mellomliggende areal i Fargerivegen for uteopphold og møteplasser. Mellom dagens 

kommunehus/DNB-lokalene og Vestrinsvegen foreslås turistinfo / nasjonalparksenter og på Statoiltomta 

foreslås ny bebyggelse og et hotell. Forslaget viser også 3 forbindelser over Gausa for å knytte 

forretningsområdene på begge sider av Gausa tettere sammen.   

 

Topic Lala opprettholder mye av dagens parkeringsarealer langs Fargerivegen, men uteoppholdsareal 

utvikles rundt nordre del av kommunehuset og som en integrert del av gateløpet i Fargerivegen. 
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Helhetsplan Topic Lala 

 

Topic Lala viser også en utvikling mellom Gausdal Arena via Fargerivegen og over Gausa. Vest for 

Folkestripa bygges eneboligbebyggelsen om til en tettere struktur med Møllevegen som 

hovedforbindelse. Kommunens driftsstasjon foreslås erstattet og tomta blir en integrert del av 

forbindelsen mellom Gausdal Arena og sentrum. Forslaget viser i tillegg en ny gangforbindelse via 

Sagvegen over Jøra, samt tilgang til et framtidig boligområdet ned mot Jøra. Mye av dagens 

parkeringsarealer foreslås opprettholdt, mens noe ny parkering foreslås underjordisk foran 

kommunehuset, ved Nørstegård og ved Q-meieriet. 

 

Illustrasjon parkeringsareal på bakken / underjordisk 
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4.2.4 Rambøll 

 

Illustrasjonsplan Rambøll 

 

Rambøll sitt forslag baserer seg på at handel og service i hovedsak skal foregå som i dag – langs 

Gausdalsvegen og Fargerivegen/Vestringsvegen. Forslaget viser fortetting fra Nørstegård i sør til Q-

meieriet i nord samt utvidelse av forretningsbebyggelsen mellom kommunehuset og Gausdal Arena. I 

forslaget trekkes bebyggelsen ut til vegene og gardsrom etableres mellom bebyggelsen. Det er videre 

lagt vekt på gjennomgående gangforbindelse fra Gausdal Arena til sentrumsfunksjonene og med 

forbindelse over Gausa. Forslag omdanner deler av parkeringsarealene langs Fargerivegen til 

torgområde og legger til rette for å styrke Møllevegen som forbindelseslinjene. 

 

• Rambølls forslag kan kort oppsummeres ved slike etableringer 

• Sentralt torg 

• Arenapark 

• Elvepark  

• Markert gangbru fra Nørstegård over Gausa. 

• Port til sentrum  

• Flytte parkering 
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Grønnstruktur og forbindelseslinjer Rambøll 

 

 

 

I forslaget understrekes betydningen av 

gangforbindelser mellom Gausdal Arena, 

via et nytt torg (bak kommunehuset) og 

med tilknytting videre til 

forretningsarealene langs 

Gausdalsvegen. De røde linjene i kartet 

til venstre indikerer hovedakser for 

gangtrafikk. Orange farge viser torg og 

plasser. 

 

Videre foreslås Arenaparken som et 

større sammenhengende grøntområde 

for å knytte skole- og idrettsområdene 

sammen med sentrum. Rambøll lanserer 

også en ny gangbru fra Nørstegård til 

Fargerivegen. 

 

 

Parkeringsareal, torg og forbindelseslinjer 

 

Det sentrale torget foreslås etablert på dagens parkeringsarealer mellom Rema 1000, Kiwi og 

Kommunehuset. Bilparkering foreslås flyttet bak Rema 1000 (og mellom Rema 1000 og Europris), samt 

et relativt stort areal mellom kommunehuset og Vestringsvegen. Mørke blå linjer viser hovedatkomst til 

området, mens lyse blå er sekundær atkomst. 
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4.2.5 Sammendrag - parallelloppdrag 

 

Topic Lala har for sitt forslag kalkulert utbyggingspotensialet. Økningen i samlet brutto areal i 

sentrumsområdet er +72 % (39.500 m2). Ser vi bort fra deres forslag om boligområde ned mot Jøra er 

økningen på 33.450 m2, eller 65 % økning av samla kvadratmeter innenfor sentrumsområdet. I Topic 

Lala sitt forslag er dagens parkeringsareal foran dagligvareforretningene opprettholdt. De øvrige 

parallelloppdragene har ikke tilsvarende arealberegning. Det er likevel grunn til å tro at 

utbyggingspotensialet er i nærheten av dette for alle fire.  

Pr. i dag er ikke etterspørselen etter bygg til næring, service eller bolig i sentrum tilstrekkelig stor til at 

full utbygging kan skje i perioden fram til 2030. Konklusjonen er at dagens sentrumsområde er stort nok 

til en betydelig utvikling. Arealmessig bør dagens utstrekning av sentrum være tilstrekkelig også i lengre 

fremtid. Områdereguleringsplanen skal ha et langt perspektiv, sikre areal til de ulike formål og styre 

utviklingen av stedet i ønsket retning.  

Parallelloppdragene gir, på hver sin måte, nyttige innspill for utvikling av Segalstad Bru. 

Parallelloppdragene signaliserer noen visjonære utviklingsretninger for tettstedsutviklingen. Forslagene 

må likevel være tilpasset stedets kultur og vilje til slik endring for å kunne bli realisert. 

 

De fire parallelloppdragene hat følgende fellestrekk: 

 Utvikling av sentrum bør skje i form av fortetting.  

 Etablere gode forbindelseslinjer mellom Gausdal Arena, via Fargerivegen/kommunehuset samt 

forbindelser videre over Gausa til næringsarealene langs Østringsvegen 

 Gågate og torg, park og tilrettelegge langs elva. 

 Ny bebyggelse brukes til å stramme opp gateløpene.  

 Flere uteoppholdsarealer med høy kvalitet. 

 Parkering reduseres/flyttes fortrinnsvis til parkeringshus eller parkering under terreng. 

 Skape uterom som er attraktive for myke trafikanter og knytter sammen med forbindelseslinjer 

mellom. 

 

Vi mener en sammenstilling mellom MAD arkitekter og TOPIC LALA kanskje inneholder de elementer 

som er ønskelig for utviklingen av Segalstad Bru. 
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4.3 Områdevis drøfting og forslag til tiltak - sentrum 

 

For nærmere analyse og forslag til tiltak har vi valgt å dele sentrum i 4 trinn. De ulike trinnene indikerer 

utbyggingsrekkefølge og foreslår tiltak som kan etableres innenfor området. 

 

Trinn  Forslag til tiltak: 

1 Kollektivknutepunkt, torg, informasjonspunkt, møtested og uorganisert aktivitetsområde  

2A og 2B Videreutvikle eksisterende næringsareal, tilrettelegge uteoppholdsareal og styrke 

forbindelseslinjer. 

3 Videreutvikle næringsvirksomheter, transformere sentrumsnært boligområde, avlaste 

trafikkavvikling i sentrum 

4 Arenaområdet – skole, fritid og aktivitetsområde, transformere driftsstasjon, 

forbindelseslinjer og bedre forholdene i krysningspunktet med Sagvegen. 

 

 

 

Trinn 2A og 2B vil naturlig utvikles parallelt. Sluttføring av trinnene vil avhenge av private initiativ og 

etterspørsel i markedet. 
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4.3.1 Trinn 1 

• Kollektivknutepunktet 

• Torget og uteoppholdsarealene 

• Besøksparkering kommunehuset 

• Trafikkavvikling i krysset Fargerivegen/Vestringsvegen 
 

Kollektivknutepunkt 

 

Dagens bussholdeplass sentralt ved kommunehuset og sentrumsområdet 

Bussholdeplassen foran kommunehuset er tettstedets kollektivknutepunkt. Busser som skal til/fra 

Lillehammer, Espedalen/Skåbu og/eller Skei/Svingvoll stopper her. Holdeplassen ligger sentralt, nært til 

tjenestene/forretningstilbudet på Segalstad Bru. Dagens løsning er ikke tilfredsstillende. Holdeplassen er 

for liten og i enkelte perioder på døgnet er det ikke plass til alle bussene samtidig. Det er også erfart 

trafikale utfordringer når bussen skal ut/inn via Fargerivegen – spesielt ettermiddag, med relativt stor 

trafikk på både Vestringsvegen og Fargerivegen. I enkelte tilfeller kan bussen bli «sittende fast» og det 

danner se kø langs Vestringsvegen over brua og bort til krysset med Gausdalsvegen. Flere 

inn/utkjøringer i Fargerivegen – nær Vestringsvegen - kompliserer trafikkbildet og trafikkflyten i krysset. 

Illustrasjonene nedenfor viser kjøremønsteret vist med - røde linjer (inn) blå linjer (ut) Fargerivegen. 

Grønne linjer illustrerer ønsket kjøremønster for buss, men svingradius med mer gjør at busser - på veg 

mot Vestre Gausdal enkelte ganger stopper på høyre side av Vestringsvegen / Statoil 

 

Kjøremønster krysset Fargerivegen – Vestringsvegen 
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Manøvrering for bussene 

Flybildene nedenfor viser bussens manøvreringsmuligheter i dagens situasjon: 

 

To Busser – i holdeplassen 

 

Svingebevegelsen ut gjør at bussen trenger hele Fargerivegen 

 

Bussen står på skrå over Fargerivegen og må bruke motgående kjørefelt inn på Vestringsvegen 
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Alternative kollektivknutepunkt – Bussholdeplass i sentrum 

Plassering av bussholdeplassen/kollektivknutepunktet er av sentral betydning for utvikling av Segalstad 

Bru som tettsted. I planarbeidet er 3 alternativer vurdert. Disse alternativene kommer i tillegg til 

busstopp i området for øvrig. Blant annet finnes det egen holdeplass ved Gausdal Arena / GVS. 

 

Nummererte alternativ til plasseringer av bussholdeplass 

 

Som bakgrunn for vurderingen nedenfor er lagt til grunn at deler av kommunehuset (tidligere DNB-

lokalene) kan utvikles som et kollektivknutepunkt med rom for turistinformasjon, billettkontor, 

venterom/kafe/servering i kombinasjon med nasjonalparksenter mm.  

Alternativ 1 – Dagens plassering gir kort avstand til kommunehuset, legesenter, butikker og kulturhus. 

Det har en visuell og fysisk kontakt mellom holdeplass og kommunehuset. Bussreisende unngår å krysse 

trafikkert veg og kollektivknutepunktet kan bygge opp under å samle tjenester i tilknytting til 

kommunehuset. Arealknapphet er en utfordring med dette alternativet. For å øke kapasiteten må 

holdeplassen utvides mot kommunehuset. Det reduserer dagens parkeringsareal. Alternativet avlaster 

ikke trafikkbelastningen i krysset Vestringsvegen/Fargerivegen. 

Alternativ 2 – Ligger også nært kommunehuset og sentrum. De positive argumentene er tilnærmet lik 

alternativ 1. Holdeplassen er derimot noe løsrevet fra sentrum og fører til at bussreisende må krysse 

Vestringsvegen for å komme til legesenteret, kommunehuset eller butikkene. Vegen blir en fysisk 

barriere og det er trafikksikkerhetsmessig negativt. Kollektivknutepunktet kan trolig ikke benyttes som 

venterom. Holdeplassen kan utformes annerledes, men det er stor sannsynlighet at dyrka mark blir 

berørt. Arealmessige disponeringer på Statoiltomta begrenser mulighetene for annen utforming av 

holdeplassen. 
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Alternativ 3 - Forslaget kan bidra til at holdeplassen ved Gausdal Arena og kommunehuset kan samles 

til et felles sted. Arealmessig kan dette løses dersom driftsstasjonen flyttes. Ulempene er at 

holdeplassen og kollektivreisende trekkes ut av sentrum. Avstanden til legesenter og forretninger blir 

større. Det blir vanskelig å samle funksjoner for bussreisende i et kollektivknutepunkt (som i de gamle 

DNB-lokalene).   

Etter vår vurdering er alternativ 1 den beste lokaliseringen av kollektivknutepunktet.  

 

Torget og uteoppholdsarealene 

Med bakgrunn i kommunehuset, kollektivknutepunktet og næringsbebyggelsen langs Fargerivegen bør 

arealene i trinn 1 (se kart nedenfor) være prioritert med tanke på utvikling. Relativt enkle tiltak kan heve 

kvaliteten i sentrum. Hovedfokuset blir på utvikling i og rundt kommunehuset generelt og de tidligere 

DNB-lokalene spesielt. I en midlertidig fase kan funksjoner som billettkontor, informasjon, enkel 

servering etableres i eksisterende lokaler. Bussholdeplassen kan utvides og utearealene mellom 

holdeplassen og kommunehuset, samt uterommet bak kommunehuset kan utvikles med beplanting, ny 

belegning og tilrettelagte aktiviteter. Arealene på begge sider av kollektivknutepunktet kan møbleres for 

uteservering og uformelle møteplasser. 

 

Skisse av trinn 1 og tiltaksliste – oversikt 

 

Deler av arealet på nordsiden av Vestringsvegen (ved Statoil) kan utvikles til pendlerparkering. Vi mener 

det er en viktig tilrettelegging for at reisende fra hele kommunen skal kunne benytte kollektivtilbudet. 

Parkeringa kan på sikt utvikles med parkering i flere etasjer.  
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Torgarealet kan forslagsvis begrenses til tilrettelagte uteoppholdsareal foran og bak kommunehuset 

som vist i illustrasjonen nedenfor: 

 

Illustrasjonsplan rundt kommunehuset 

 

Forslaget over viser i korte trekk følgende: 

 

 Buss/kollektivknutepunkt utvikles mellom kommunehuset og Vestringsvegen. 

 Sona mellom kommunehuset og bussholdeplassen forbeholdes uteopphold, lek og aktivitet. 

 Uteområdene rundt kollektivknutepunktet gis ny belegning, beplantning og mulighet for 
skulptur / kunstinstallasjon.  

 Kommunehusets form og beliggenhet gjør at siden mot Vestringsvegen har solinnfall på 
ettermiddag og kveld.  

 Besøksparkering til kommunehuset ledes til baksiden av kommunehuset, (som i dag er 
kommunens ansattparkering). 

 Beplanting og vegetasjon utvikles for å heve kvaliteten i uterommet, bedre skille mellom 
uteoppholdsareal og trafikkareal. 

 Avkjøringer til Fargerivegen reduseres for bedre og mer sikker trafikkavvikling.  
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Lek- og aktivitetsområde foran kommunehuset 

 

Illustrasjonsplanen over viser at de tidligere DNB-lokalene blir omgjort til publikumsretta funksjon, 

uteområdene tilrettelagt med uteservering, benker, beplanting og nytt belegg. I tilknytting til 

kommunehuset bør det i tillegg være områder tilrettelagt for lek og uteopphold. Dette er spesielt viktig i 

nærheten av buss/kollektivknutepunktet og kommunale servicefunksjoner. Eksempel på installasjoner 

som kan innpasses er vist nedenfor. 

 

  

Eksempel på klatretårn 

 

Vippehuske 
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Eksempel på skateanlegget i Gjøvik sentrum.  

 

Anlegget over er utviklet i Strandparken på Gjøvik og tiltrekker seg barn/ungdom i alder 7 – 18 år. 

Anlegget er et svært positivt innslag i bybildet og mye brukt av barn og ungdom. 

 

Kollektivknutepunkt – kundesenter og uteservering 

 

Oppslag i GD – Anette og Åslaug etablerer Petras pop-up-kafé sommeren 2015. Tiltaket er kjærkomment 

og viser at det er et behov for møteplasser og utendørs servering i Gausdal. Med enkle midler og ønske 

om å utvikle flere tilbud i sentrum møtte Petras Pop-up-kafe et behov på Segalstad Bru. 

 

 
 

Petras pop-up-kafé – uteservering 
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Dagens bygg (tidligere DNB-lokalene) er lite eksponert mot Vestringsvegen. Inngangspartiet er anonymt 

og gir ingen umiddelbare signaler om hvilke funksjoner som bygget kan ha. Beliggenheten er derimot 

svært gunstig og sentralt i forhold til de funksjonene som ligger rundt. Vi mener denne delen av bygget 

har stort potensiale for å bli et knutepunkt og et naturlig møtested. Bygget bør derfor bygges om og gis 

en mer transparent fasade. Bygget bør åpnes mot begge sider for god tilgjengelighet mellom uterommet 

og de innvendige funksjonene, mens uterommene bør legges til rette med utemøbler, beplantning og 

belysning. 

 

Dagens bygg sett fra øst 

 

Eksempel på moderne arkitektur med tradisjonelle materialer - Lillehammer skysstasjon  

 

Lillehammer skysstasjon er eksempel på god arkitektur av publikumsbygg. Her er flere funksjoner 

samlet, fasadene er transparente og inviterer til bruk. Bygget er et godt eksempel på hvordan moderne 

arkitektur kan kombineres med tradisjonelle element. Nedenfor er gitt en skisse på hvordan en 

omforming av DNB-lokalene kan bli og kan tilføre sentrum tilsvarende kvaliteter.  
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Skisse til kollektivknutepunkt av Larkas arkitekter AS v/Andreas Bjørtuft (2015) 

I illustrasjonsplanen for sentrumsområdet er torgarealene begrenset til et avgrenset areal rundt 

kommunehuset. Torgarealene bør opparbeides med fokus uteoppholdsareal og torgfunksjoner. 

Detaljutforming av uteoppholdsareal bør legge vekt på bruk av varige og økonomisk gunstige materialer. 

Påkostede materialer i kanter, avslutning og møblering hever opplevelsen av kvalitet i sentrum.  

 

Brostein – varig og vakkert 

 

 

 

Det blir i tillegg viktig å forskjønne torget og 

sentrumsarealene med beplanting, sittegrupper 

som stimulerer til bruk og kan omgrupperes ved 

arrangement o.l. 

 

Eks. pullerter (hev/senk) 

Pullerter og stolper langs kjørebanen foreslås for å avgrense kjøreareal og som omramming av plassene. 

I forslaget over er det foreslått pullerter bak kommunehuset (inn Møllevegen) – som kan senkes i 

forbindelse med trafikk / varelevering til kulturhuset. Belysning av fasader kan framheve bebyggelsen og 

underbelysning av enkelte flotte trær vil bidra til et stemningsfullt og mer urbant uttrykk.  
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4.3.2 Trinn 2A 

Fargerivegen  

Ved kommunehuset møter Fargerivegen 

Vestringsvegen. Trafikkavvikling i krysset er 

avgjørende for videre utvikling av 

forretningsvirksomhetene på denne sida av 

Gausa. Fargerivegen har også stor betydning 

for organisering av uteområdene mellom 

byggene og for uterommene i sentrum. 

 

I perioder oppstår det kø i krysset mellom Fargerivegen og 
Vestringsvegen. 

Parallelloppdragene har foreslått noe ulik 

utvikling av dette arealet.  

Flere av oppdragene har foreslått å fjerne 

trafikken fra Fargerivegen (Eriksen/Skåja, 

Asplan Viak/Mad og Rambøll). Dette har møtt 

relativt stor motstand både blant  

 

æringsdrivende og befolkningen generelt (åpent 

møte og møter med næringsdrivende).are Topic 

Lala opprettholder Fargerivegen som kjøreveg. 

Topic Lala opprettholder også dagens 

parkeringsareal ved dagligvareforretningene.  

 

 

Topic Lala sitt forslag for sentrum 

 

 

 

 

 

Illustrasjon av Folkestripa (Fargerivegen) i Topic Lala sitt forslag 
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Vi mener at prinsippet med å etablere en sone for uteopphold i tilknytting til Fargerivegen og sentrum 

er god, men er tvilende til om Topic Lala sitt forslag til uteoppholdsareal, mellom vegbanene, får 

tilstrekkelig bredde for å bli en attraktiv oppholdssone. Det begrenser forretningenes 

parkeringskapasitet og vi tviler på om sonen vil oppleves trygg for barn og unge. Kjørebanene blir som ei 

sløyfe og vi er redd løsningen inviterer til uønsket kjøring / råning. 

 

 

Fargerivegen sett mot kommunehuset 

I vårt forslag til områderegulering videreføres 
fortauene langs Fargerivegen. Dagens 
parkeringsplass til Rema 1000, Europris og Kiwi 
opprettholdes for å imøtekomme behovet for 
parkering i sentrum.  

 

Vegetasjonssonene bør derimot bredde-utvides 
og beplantes med tre-vegetasjon. Dette gir 
området en lunere atmosfære og bryter opp de 
ellers grå flatene. 

 

Parkering eller uteservering 

 

 

Mulig oppholdsareal, tilknyttet forbindelse langs 
Møllevegen og gangvegen over Gausa 

 

Sør for kommunehuset, langs Fargerivegen og 

Møllevegen, foreslår vi å avgrense sonene og 

gjøre gaterommet mer intimt ved hjelp av trær 

og beplanting. I dette området er det viktig å 

skape trygge og avskjerma oppholdssteder med 

riktig bruk av beplanting, belegg og 

sittegrupper/benker. 

 

Illustrasjon av Hege Ingul, Areal+ AS. 
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Statoiltomta 

Statoiltomta er preget av store grå flater og kjørearealer. Området er lite fotgjengervennlig og innbyr i 

liten grad til uteopphold. Bensinstasjonen med drivstoffpumper er arealkrevende virksomheter som har 

behov for gode manøvreringsarealer og noe utendørs biloppstilling og lagringsplass. Kundene har behov 

for å kjøre til døra. Barn og unge går gjerne innom stasjonen på vei mellom skolen og sentrum. 

Statoilstasjoen er i nordre ende av Fargerivegen (aksen). Området ligger sentrumsnært, er mye brukt og 

er eksponert mot Vestringsvegen/kommunehuset. Det er få trær og lite grønt i området. 

 

Statoil vegserviceanlegg og kafe/matservering ligger i tilknytting til Vestringsvegen og sentrum 

 

I parallelloppdragene er det særlig Topic Lala som har konkretisert forslag til utvikling av dette området: 

 

 

Forslaget viser en radikal endring av tomta hvor 

fremtidig bebyggelse rammer inn området . 

Bebyggelsen vil få en svært god eksponering. 

Ev. tyngre bebyggelse her avslutter 

sentrumsområdet mot dyrka marka.  

 



  Områderegulering Segalstad Bru - Planbeskrivelse 

Områderegulering Segalstad Bru – kommunestyret 29.11.2018  Side. 53 

 

 

Vårt forslag til reguleringsplan søker å oppnå en større grad av intimitet, ved å redusere og avgrense de 

grå arealene, samt skape bedre soner for myke trafikanter i delområdene. Med etablering av 

kollektivknutepunkt og bedre tilrettelegging for busstilbudet søkes det etablert en biloppstilling for 

kollektivreisende. Vi foreslår soner mellom grønt og kjøreareal blir tydeligere, at vegetasjonssoner 

beplantes med trær ut mot kjørebanen.  

 

Området for bensinstasjonen avgrenses som vist i kartet over 

 

I planforslaget stenges innkjøring til de gamle bensinpumpene (like ved brua). Vegetasjonssonene langs 

vegen bør gjøres tydeligere og bredden på avkjøringspunktet bør strammes inn så langt det er praktisk 

mulig.  

Bensinstasjoner, midt i sentrum, er mindre vanlig i dag. Virksomheten henvender seg til vegen og er 

arealkrevende. Reguleringsplanen åpner derfor opp for en fremtidig konvertering av tomten til 

sentrumsformål med kombinert formål bolig, forretning, kontor og tjenesteyting. 
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Gausdalsvegen 

Gateløpene bærer preg av «grå flater». Vegetasjonssoner langs veg og gate er i flere tilfeller for smale 

og er gitt liten oppmerksomhet. Kantstein og asfalt er stedvis skadet. Til sammen trekker dette ned 

helhetsinntrykket av tettstedet. 

 

Gausdalsvegen 

Det viktigste virkemiddelet for å høyne kvaliteten langs Gausdalsvegen og Østringsvegen blir generell 
oppstramming og markering av vegforløpet. Vegen bør utvikles etter prinsippene om Miljøgate som 
tydelig markerer at man kommer til sentrum. For en god og positiv opplevelse av å komme til stedet, 
bør det brukes lavere master med gode armaturer med lyskilde som gir en god fargegjengivelse.  

 

Smal vegetasjonssone langs vegkanten og 

lite areal inn mot forretningene 

 

Vegen mangler miljøskapende element  
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Parallelloppdragene - Gausdalsvegen  

 

Topic Lala 

 

 

Analysen og føringene fra 

parallelloppdragene tilsier områdene 

langs Gausdalsvegen bør 

tilrettelegges for kombinert bruk. For 

å oppnå et variert boligtilbud av 

sentrumsområdene bør områdene 

utvikles med større grad av tetthet.  

Gausdalsvegen legger føringer for 

stedets utvikling. Parallelloppdragene 

angir at det bør være plass til 

kantsoner med beplanting og gang-

/sykkelveiløsning/fortau. Veier, gater 

og gang-/sykkelveier bør opparbeides 

med høy kvalitet, og veinettet i 

sentrum bør utformes for å gi gående 

og myke trafikanter prioritet. 

Topic Lala foreslår ny gangbru-
forbindelser over Gausa og legger til 
rette for torgdannelser og ny 
bebyggelse i tilknytting til disse 
forbindelsene. 

Topic Lala opprettholder dagens 
eneboligbebyggelse nord for 
Gausdalsvegen, mens arealene 
mellom vegen og elva (Gausa) 
foreslås fortettet/utviklet. 
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Eriksen Skajaa og Rambøll 

 

Eriksen Skajaa  

 

Rambøll 

Eriksen Skajaa viser en fortetting rundt Q-meieret og noe rundt brua, mens Rambøll viser den mest 
intensive utnyttelsen av arealene mellom Nørstegård i sør og Q-meieriet i nord. 

Forslaget forutsetter at dagens eneboligbebyggelse langs Gausdalsvegen erstattes av større volumer og 

over flere etasjer. Det er lagt vekt på at ny beyggelse skal fylle hull i fasaderekkene og bidra til intimitet 

og byfølelse langs vegen. 

Forslaget til områderegulering legger til rette for en utvikling langs Gausdalsvegen som skissert av 

Rambøll. Eneboligbebyggelsen bør utvikles til større volumer og høyere utnyttelsesgrad. En fragmentert 

eiendomsstrukturen i dette området tilsier at en slik konvertering vil ta tid. Områdereguleringen tar 

også med seg forslaget om ny gangforbindelse mellom Gausdalsvegen/Nørstegård og Fargerivegen 
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4.3.3 Trinn 3 og 4 

Med litt ulike forslag til løsning legger alle de 4 parallelloppdragene til grunn at eneboligbebyggelsen 

langs Furulundvegen og områdene mot Gausdal Arena tilrettelegges som en del av sentrumsområdene. 

Topic Lala viser forbindelse mellom Gausdal Arena og sentrum og bruker Møllevegen som gågate. Topic 

Lala legger bebyggelsen som lameller mot Møllevegen. De foreslår å konvertere driftsstasjonen og 

integrerer ny bebyggelse på tomta med gatetun-forbindelse i mellom Sentrum og Gausdal Arena. 

Topic Lala 

 

 

Eriksen Skajaa arkitekter og Feste landskapsarkitekter  

Eriksen og Skajaa / Feste landskapsarkitekter viser tilsvarende løsning med forbindelseslinjer langs 

fylkesvegen og en indre sone fra Gausdal Arena – via Møllevegen og til baksiden av kommunehuset. 

Bebyggelsen er organisert i tun, men forbindelseslinjene er i prinsippet tilsvarende Topic Lala. 
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Rambøll: 

 

Rambøll foreslår konvertering av bebyggelsen ut mot Vestringsvegen. Møllevegen er brukt som 

forbindelseslinje. Eneboligbebyggelsen langs Furulundvegen er opprettholdt, mens arealene vest for 

Sagvegen / sør for Gausdal Arena foreslåss utnyttet. 

Asplan Viak og MAD  

  

Asplan Viak og MAD baserer forslaget på Møllevegen som forbindelseslinje. Forslaget viser i tillegg en 

betydelig fortetting av arealene langs denne aksen.  
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Eksisterende plankart for sentrum 

 

 

Utsnitt av sentrum i nytt plankart – Områdereguleringen 

Prinsippene fra parallelloppdragene er søkt ivaretatt i områdereguleringen. Reguleringsplanen foreslår å 

konvertere Møllevegen til gatetun forbeholdt gående og syklende. Planen legger til rette for fortetting 

og konvertering av bebyggelsen mellom Vestringsvegen i nord, Gausa i øst, industriområdet/Gausdal 

Bruvoll i sør og Gausdal Arena i vest. For å avlaste trafikkavviklingen i krysset Fargerivegen-

Vestringsvegen foreslås det ny veg mellom Fargerivegen og Sagvegen, i grensa mot Gausdal Bruvoll. 

Bestemmelsene legger også føringer for at gangforbindelsen skal skje integrert gjennom S-9 der 

driftsstasjonen står i dag og for å tydeliggjøre aksen mellom Gausdal Arena og sentrumsområdet. 
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4.4 Forslag sentrumsformål – handelsområdet 

 

 
Det sentrale handelsområdet 

- Det sentrale handelsområdet videreføres innenfor dagens rammer og avgrenses som vist i 

kartet over. Vi får ingen flytting av tyngdepunktet ut av sentrum - tilsvarende andre tettsteder 

hvor endra vegnett flytter sentrumsområdet ut av sentrum. 

- Sentrale eneboligtomter i Furulundvegen og langs Gausdalsvegen, reguleres til kombinert 

formål med mulighet for fortetting.  

- Det reguleres for bedre forbindelser langs Gausa med ei ny gangbru for å knytte østre og vestre 

del av sentrum tettere sammen.  

- Møllevegen (bak kommunehuset) konverteres til gatetun med prioritet for myke trafikanter. 

Forbindelseslinja mellom Gausdal Arena/GVS til bru over Gausa styrkes. 

- Kommunens besøksparkering ved Fargerivegen flyttes til baksiden av kommunehuset dvs. 

arealet mellom Rema 1000 og Furulundvegen. Dagens besøksparkering frigjøres til 

aktivitetsområde, torg med uteservering mm. 

- Kommunens ansattparkering flyttes ut av sentrumsområdet, til PI-1, med innkjøring fra 

Baklivegen. 

- Ny veg mellom Fargerivegen og Sagvegen etableres og avlaster trafikken i krysset Fargerivegen 

– Vestringsvegen og gir tilgang til parkering bak Rema 1000 og fremtidig parkering – i området 

Furulundvegen. 

- Driftsstasjonen kan flyttes. Arealet omdisponeres til forretning/bolig. Kan bidra til å knytte 

bebyggelsen sammen mellom kommunehuset og GVS/Gausdal Arena. Det gir også ny 

kundeparkering med anslagsvis ca. 120 parkeringsplasser. Forutsetter at gatetunet videreføres 

mellom Møllevegen og Gausdal Arena. 

-  
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5 Veg og samferdsel – infrastruktur 
 

Segalstad Bru er formet rundt FV 254 og FV 255 og krysset ved Gausa. Næringsvirksomheter, industri og 

kommunesenteret ligger i tilknytting til trafikknutepunktet. 

 

Skråfoto – Segalstad Bru 

Fylkesvegnettet 

 

Østringsvegen (FV.254) og 

Gausdalsvegen/Vestringsvegen (FV.255) 

er fylkeskommunale veger. 

Kanadavegen er en arm av Fylkesveg 

318 og Baklivegen er fylkesveg 315. 

Mye av det øvrige vegnett fram til og 

gjennom boligområdene er kommunale, 

mens mindre atkomstveger/stikkveger 

er private veger. 

Dagens vegnett og endringer av dette 

vil ha stor betydning for utviklingen av 

Segalstad Bru som tettsted. 
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5.1.1 Trafikkmengde og ulykkesstatistikk 

 

 

Statens Vegvesens Vegkart – ÅDT (blå kvadrat) og ulykker med personskade involvert (rød sirkel) 

 

Trafikkmengden er størst langs FV. 255 fra sør til Segalstad Bru. Årsdøgntrafikken er 4053 fram til brua. 

Her deler trafikken seg. Størstedelen fortsetter mot Vestre Gausdal og Vestringsvegen (3790).  

Langs strekningen fra Nørstegård til brua er det registret 14 trafikkskader med personskader (perioden 

1979 – d.d.). Registrerte skader er mindre trafikkulykker. Ulykker med størst skade er mellom bil/sykkel 

og bil/moped. 15 av ulykkene har ikke personskader. 2 ulykker har gitt nakkeskader. 5 ulykker er 

registrert med «kastet ut av kjøretøy» normalt sykkel eller moped, og 3 ulykker er akende påkjørt 

(Frydenlund). Ulykkene har hovedsakelig skjedd i tilknytting til kryss, avkjøringer eller til kryssende 

fotgjengertrafikk.  

Tiltak som bedrer forholdet for gående/syklende, reduserer hastigheten for kjørende og forenkler 

trafikkbildet vil trolig føre til færre skader og ulykker. 
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5.2 Trafikale utfordringer 
 

I planområdet er det registrert følgende trafikale utfordringer – listet opp nedenfor: 

1 Krysset Gausdalsvegen - Vestringsvegen – Kanadavegen. Tema: Trafikksikkerhet, fartsreduserende 
tiltak, rundkjøring eller T-kryss. Stenging av Kanadavegen og bedring av gangforbindelsen ned 
Høslan. 

2 Ny atkomstveg fra Frydenlund erstatter nedre del av Kanadavegen. Viktig for fremtidig utvikling 
av områder til bolig og økt trafikkbelastning. Ny veg forenkler krysset mellom fv. 254 / 255 / 
eksisterende Kanadaveg. 

3 Kryssløsning FV.255 og Fargerivegen. Trafikk-knutepunkt. Periodevis mye trafikk inn/ut 
Fargerivegen, trangt for bussene. Utvida kapasitet for bussholdeplass langs FV.255. 
Kollektivknutepunkt ved kommunehuset og pendlerparkering ved Statoil. Vurdere 
passeringslomme. 

4 Ny forbindelse mellom Fargerivegen og Sagvegen – avlaste trafikkbelastningen i krysset FV.255 og 
Fargerivegen. 

5 Vurdere åpne Fargerivegen mot Steinsmoen. Hensikt avlaste krysset i FV.255/Fargerivegen, 
Vurderes mot økt belastning på avkjøring i sør (fra FV.255 mot industriområdet/Steinsmoen) og 
negativ konsekvens for næringsbedriftene øst for Gausa. 

6 Videreføre gang- og sykkelveg langs Baklivegen 
7 Miljøgater (miljøprioritert gjennomkjøring) – krysset Sagvegen til FV.254. Reduserte 

byggegrenser, fartsreduserende tiltak, portal mm. 
8 Miljøgate fra Nørstegård tom. Frydenlund. 
9 Tømmer-/tungtransport inn via Steinsmoen. Begrense trafikken inn Sagvegen. 
10 Innkjøring til Q-meieriet vurderes i forbindelse med evt. flytting av Gausa og utvidelse av tomta. 
 

Punktene over er markert i kartet nedenfor. 
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Vegklassifisering etter FKB-kartdatabasen. Vi tar forbehold om evt. feil opplysninger i kartdatabasen. Pkt. i kartet henviser til 
listen over 
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5.2.1 1. Krysset Gausdalsvegen - Vestringsvegen – Kanadavegen  

 

Utfordringer i krysset Gausdalsvegen / Vestringsvegen: 

• Kanadavegen har en dårlig kryssløsning mht. trafikksikkerhet og oversikt i krysset. Dagens 
Kanadaveg vanskeliggjør tiltak for å bedre trafikksikkerhet i krysset. Gangvegen fra Høslan 
«stuper» ned i en mye trafikert veg. 

• Krysset FV 254/255 er et trafikk-knutepunkt og er et naturlig utgangspunkt for markering av 
sentrum. 

 

Arealbehov mulig rundkjøring 

 

 

Krysset FV254/255 som T-kryss er i 

seg selv oversiktlig, men 

Kanadavegen, gangvegen og 

atkomst til bolig gjør krysset 

uoversiktlig. ÅDT er på ca. 4000, 

men tilreisende til Skei og 

Espedalen bidrar til at 

trafikkbelastningen er stor spesielt 

mot helg og høytider.  

I planarbeidet er krysset vurdert videreført som T-kryss eller rundkjøring (RK). Kartet over viser hvilke 

arealbehov en rundkjøring har. En RK er arealmessig omfattende og er «låst» med hensyn til 

brukonstruksjonen. Det blir utfordrende å løse gangvegforbindelsen fra Høslan med en rundkjøring.. 

Atkomst til en enebolig (225/25) inn i en rundkjøring er ikke god. En RK kan føre til at denne boligen må 

innløses dersom atkomsten til denne ikke kan løses på en tilfredsstillende måte. En rundkjøring vil 

derimot redusere faktisk hastighet gjennom tettsted. Spesielt de som fortsetter mot Skei (uten stopp) 

har en tendens til å holde høy fart gjennom krysset.  

 

Bedre gangveg fra Høslan 

Uavhengig av valgt løsning (T-kryss 

eller rundkjøring) vil de trafikale 

forholdene i krysset bedres 

betraktelig ved å stenge Kanadavegen 

og trekke gangvegen fra Høslan 

nordover og inn mot nordre 

fotgjenger-overgang.  

Gangvegen fra Høslan kan da flates ut 

før den krysser fylkesvegen.  

Løsningen forutsetter at dagens trase 

for Kanadavegen stenges og at ny 

Kanadaveg ledes ned til Frydenlund. 



   

5.2.2 2 Ny Kanadaveg fra Frydenlund 

 

Bebyggelse og terreng vanskeliggjør tiltak knyttet til nedre del av eksisterende Kanadaveg. Vår vurdering 

er at ny trase for Kanadavegen bør ledes mot Frydenlund. 

 

 

 

Ny vegparsell fra Frydenlund vil få akseptable 

stigningsforhold – 8 – 9 % til den kobler seg på 

eksisterende vegnett i plan sør for tunet på 

Segalstad gard. Ny veg foreslås med adskilt 

gang- og sykkelveg på nordsiden med kobling 

mot fortauet langs Bjørndalsvegen. Ved å legge 

til rette for trygg forbindelse til skolen forventer 

vi at flere barn velger denne ruta til/fra skolen. 

Løsningen forutsetter at Bjørndalsvegen gis nytt 

kryss inn på Kanadavegen. Eksisterende boliger 

langs nedre del av eksisterende Kanadaveg bør 

kanaliseres opp til krysset 

Kanadavegen/Bjørndalsvegen. Nedre del av 

«gamle Kanadaveg» kan konverteres til gang – 

og sykkelveg med tillatt kjøring til berørte 

eiendommer (5 boliger). Kjøring til 



   

eiendommene vil være såpass begrenset at det trolig ikke er nødvendig med atskilte løsninger for 

gående/syklende og kjøring til eiendommene (5 stk). 

 

Ulempen med ny vegforbindelse fra Frydenlund er i hovedsak omdisponering av dyrka mark og at det 

fører til noe terrenginngrep (skjæring i terrenget), vist i bildet over. Ny Kanadaveg fra Frydenlund vil 

forenkle trafikksituasjonen i sentrum og bedre trafikksikkerheten for gående/syklende.  

Etter innsigelse ved første ettersyn mot den valgte løsningen, er det gjennomført nye utredninger og 

vurderinger både før og etter andre høring. Det er gjennomført flere møter med regionale myndigheter 

for å komme fram til alternativer og utredningsbehov. Det er utreda med med tre alternativer, og denne 

er vedlagt som egen rapport. Arbeidet er gjennomført i nært samarbeid med Statens vegvesen. De tre 

alternativene er: 

1. Ny Kanadaveg over Segalstadjordet (opprinnelig forslag). Parallelført gang- og sykkelveg. Det er 

gjort tiltak for å optimalisere veglinja. 

2. Utbedring av Kanadavegen i dagens trase med økte vegbredder, bedre horisontalkurve oppe ved 

Bjørndalsvegen og bedre utforming av kryssene med fv. 254 og Bjørndalsvegen. Denne 

løsningen har i hovedsak fortau, men på den nederste delen er det vist en alternativ løsning 

med gang- og sykkelveg på oversiden av Gausdal Land.  

3. Samme som alternativ 2 for bilvegen, men med en separat gang- og sykkelveg over jordet i 

stedet for fortau.  

Alternativene sammenfattes i tabellen under. 

Tema Alternativ 1 

Ny veg over jordet 

 

Alternativ 2 

Eks. veg m/fortau og 

tiltak i Bjørndalskryss 

og kryss fv. 254 

Alternativ 3 

Eks. veg m/gs-veg over 

jordet 

Dyrka mark forbruk 5,5 + 1,8 dekar 2,4 dekar 4,7 dekar 

Kostnad 19,1 mill. kr. 27,7 mill. kr. 25,5 mill. kr. 

Trafikksikkerhets- 

vurdering ved 

vegvesenet (foreløpig) 

 

6+ 

 

5+ 

 

3+ 

Barn og unges ferdsel 

Kryss Kanadaveg/fv.254 

(hovedkrysset) 

Biltrafikk fra/til 

Kanadaveg blir borte, 

sikrere løsning 

Store tiltak nedre del 

Kanadavegen, trafikken 

uendra 

Store tiltak nedre del 

Kanadavegen, trafikken 

uendra 

Gående i hovedkrysset Ingen biltrafikk på 

østsida fv. 254, enklere 

ned fra Høslan 

Samme trafikkmønster 

for gående, omfattende 

tiltak for Høslan 

Samme trafikkmønster 

for gående, omfattende 

tiltak for Høslan 

Gående langs 

Kanadavegen 

Trafikksikker løsning 

både mot skolen og 

sentrum 

Forbedring med fortau Bedre sikkerhet med 

egen gs-veg, men vil 

den i praksis bli brukt? 
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(lengre veg) 

Kryss Kanadaveg/ 

Bjørndalsvegen 

God løsning Bedre løsning, men 

fortsatt rel. skarp kurve 

Bedre løsning, men 

fortsatt rel. skarp kurve 

Eksisterende 

bebyggelse 

Ingen direkte 

påvirkning 

Rive/innløse ett 

bolighus 

Rive/innløse ett 

bolighus 

Ny veg over jordet med 

gs-veg parallelt 

Trafikksikkert, god 

framkommelighet 

  

 

I høringsuttalelse ved 2. gangs høring skriver fylkesmannen at alternativ 1 er best ut ifra en 
samfunnssikkerhetsfaglig vurdering. Det begrunnes med hensynet til beredskapsmessige forhold ved 
utrykning med brann- og redningsressurser. Trafikksikkerhetsmessig anser de alternativ 1 som mest 
fordelaktig av hensyn til sikkerheten for mjuke trafikanter. De skriver i sin konklusjon at det må utredes 
om alternativ 2 er forsvarlig for samfunnsikkerhet og beredskap.  
 
Kommunen har ut fra dette engasjert Norconsult til å gjøre en vurdering av samfunnssikkerhet og 
beredskap for alternativ 1 og 2. I notatet «Samfunnssikkerhetsfaglig vurdering av alternativer for 
Kanadavegen datert 31.10.2018, har de vurdert disse faktorer/farer som bør belyses i en slik vurdering:  

• Flom  

• Skred 

• Fremkommelighet for utrykningskjøretøy – særskilt brannvesen (tyngre kjøretøy). 
Konklusjonen deres er at alternativ 1 vil være minst sårbart og det beste for alle de tre identifiserte 
faktorene.  

 
Kommunens konklusjon er at alternativ 1 med ny Kanadaveg over Segalstadjordet er det desidert beste 

alternativet. Alt. 3 er det dårligste, da en her ikke regner med å oppnå noen særlig effekt for 

gående/syklende. Alt. 2 gir ikke mindre trafikk i hovedkrysset, men krever svært omfattende tiltak uten 

at sikkerhet for mjuke trafikanter i krysset blir særlig bedre.  

Begrunnelser for å velge alternativ 1: 

- Eneste alternativ som gir mindre trafikk i hovedkrysset, og dermed øker trafikksikkerhet og 

framkommelighet her 

- Trafikksikker løsning med ny veg og atskilt gang- og sykkelveg over jordet 

- Beste og sikreste alternativet for mjuke trafikanter, ved at det blir trygg skoleveg og tryggere veg 

mot sentrum og fritidsaktiviteter 

- Samfunnssikkerhetsmessig (flom, skred og fremkommelighet for utrykningskjøretøy) er dette 

den beste løsningen 

- Klart rimeligste alternativet økonomisk sett. 

Ulempa er at det krever forbruk av 5 dekar mer dyrka jord, inkl. det inneklemte arealet langs bekken. I 

dette tilfellet mener kommunen at dette hensynet må vike i forhold til andre samfunnsmessige hensyn. 

Dette gjelder utvikling av kommunesenteret med ei framtidsretta løsning, ut fra at trafikken stadig øker 

og at det er viktig av beredskaps- og sikkerhetsmessige hensyn samt hensynet til mjuke trafikanter.  
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5.2.3 3 Kryssløsning FV.255 og Fargerivegen  

Krysset Vestringsvegen – Fargerivegen har i perioder stor trafikkbelastning. Sving-bevegelsene for 

busser ut i fylkesvegen kan være vanskelig med stor trafikk inn/ut Fargerivegen. I enkelte tidspunkt på 

døgnet må bussen fra holdeplassen «presse» seg ut i trafikken. Det forekommer også at trafikken hoper 

seg opp langs Vestringsvegen mot brua, samt innover i Fargerivegen. Dette er også beskrevet i omtalen 

om kollektivknutepunktet foran. 

 

Kjøremønster 

Kapasiteten på bussholdeplassen er i perioder for lav. I dag er det ofte 2 busser og noen ganger 3. 

I planarbeidet er alternative steder for bussholdeplass vurdert blant annet nordsiden av Vestringsvegen 

og ved Sagvegen. Vår konklusjon er at holdeplassen bør utvides der den ligger i dag, vektlagt nærhet til 

sentrum og trafikksikkerheten for myke trafikanter. 4 buss-plasser gir mer fleksibilitet og er mer 

framtidsrettet når flere oppfordres til / forventes å kjøre kollektivt. 

For å bedre trafikksikkerheten i krysset foreslår vi å 

stenge 2 avkjøringer fra Fargerivegen.  

Ved å utvikle området foran kommunehuset til torg 

og uteoppholdsareal kan dagens innkjøring til 

kommunens besøksparkering stenges. Tilsvarende 

kan innkjøring fra nordsida (Annes Klær) stenges og 

samles til en felles avkjøring nærmere Kiwi. Det 

forenkler trafikkbildet og vil bedre flyten i krysset.  

 

Avkjørsler som kan stenges er markert med x 
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5.2.4 4 Ny forbindelse mellom Fargerivegen og Sagvegen  

 

På grunn av stor trafikkbelastning i krysset Fargerivegen og Vestringsvegen er det i tillegg vurdert ulike 

alternativer for å avlaste krysset Fargerivegen/Vestringsvegn. Det er spesielt 3 forslag til løsninger som 

er vurdert: 

1 – Åpne opp Fargerivegen mot Steinsmoen 
2 – Ny forbindelse mellom Fargerivegen og Sagvegen 
3 – Forbikjøringsfelt i Vestringsvegen. 
 

 

Røde linjer indikerer ny veg. Blå linjer – eksisterende veg som har betydning for alternativene 

Alternativ 1  

Forbindelsen ligger der i dag og benyttes som gang- og sykkelveg. En god del av trafikken til forretningene 

i Fargerivegen kommer fra sør. Trafikken ut fra Fargerivegen forventes å gå hovedsakelig mot nord og vest 

slik at dette alternativet i liten grad vil avlaste for trafikk ut Fargerivegen. Alternativet er vurdert negativt 

med tanke på at det reduserer kundegrunnlaget for forretningene langs Gausdalsvegen. Det er også 

vurdert negativt å blande denne trafikken med trafikken til industriområdet. Det forventes økt trafikk til 

industriområdet via Steinsmoen i framtiden – blant annet ved at større andel av tømmertrafikken til 

Gausdal Bruvoll skal gå her. Det er også negativt med tanke på å utvikle friområdene langs elva som 

tilrettelagt grønnstruktur. Statens vegvesen har etter 1. gangs offentlig ettersyn uttalt seg klart mot dette 

alternativet ut fra trafikksikkerhetshensyn ved krysset i Steinshågån, og det er nå tatt ut.  



  Områderegulering Segalstad Bru - Planbeskrivelse 

Områderegulering Segalstad Bru – kommunestyret 29.11.2018  Side. 71 

 

Alternativ 2 

Sagvegen er etablert og har en oversiktlig avkjøring fra Vestringsvegen. En ny veg her bedrer mulighetene 

for å utvikle Møllevegen til et gatetun. Alternativet reduserer ikke kundegrunnlaget for næringsdrivende 

langs Gausdalsvegen og opprettholder den grønne forbindelsen fra Fargerivegen mot Steinsmoen. 

Alternativet er viktig for videre utvikling av sentrumsområdene mellom Gausdal Bruvoll og Møllevegen. 

Alternativet vil i hovedsak avlaste for trafikk som går til/fra Vestre Gausdal. 3 eneboligtomter blir direkte 

berørt og til en viss grad Gausdal Bruvoll. Etter 1. gangs offentlig ettersyn er vegtraseen noe justert ved 

administrasjonsbygget til saga. Bygget skal nå rives, etter at de har kjøpt tidligere GAVO-bygg til nytt 

administrasjonsbygg.  

 

Alternativ 3 

En forbikjøringslomme langs Vestringsvegen vil kunne bedre trafikkflyten mot Vestre Gausdal selv om det 

danner seg kø av biler som skal inn i Fargerivegen. Alternativet reduserer faren for opphopning tilbake i 

krysset FV. 254/255. Forslaget er derimot vurdert som mindre godt egna med hensyn til utvikling av 

urbane kvaliteter i sentrum. Med breddeutvidelsen blir et større areal asfaltert og de grønne elementene 

reduseres. 

 

 

Forbikjøringslomme langs Vestringsvegen 
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Forslag til løsning: 

Vi mener ny forbindelse mot Sagvegen 

kan bidra til å avlaste krysset 

Fargerivegen / Vestringsvegen da mye 

av trafikken fra butikkene går mot 

Svingvoll og Vestre Gausdal.  

Dette er også den løsningen som 

foretrekkes av Statens vegvesen, 

Gausdal Bruvoll SA og næringsdrivende 

langs Gausdalsvegen sør for brua. 
 

Ny vegforbindelse mellom Fargerivegen og Sagvegen 

 

Ny veg mellom Fargerivegen og Sagvegen bidrar til å: 

• Avlaste krysset Fargerivegen – Vestringsvegen 

• Gir tilgang til kommunens parkeringsareal bak kommunehuset uten bruk av Møllevegen. 

• Gir tilgang til mulig utvikling av de 7 eneboligene rundt Furulundvegen til konsentrert bebyggelse. 
o Innkjøring til parkering under terreng, evt sør for fremtidig bygninger. Fremtidig 

bebyggelse kan henvende seg mot Møllevegen. 

• At kommunens parkering forran kommunehuset kan flyttes til dagens ansattparkering. 

• Møllevegen kan bli et gatetun forbeholdt myke trafikanter. 
 

 

Ny veg vist i 3D- modell 
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5.2.5 5 Fargerivegen mot Steinsmoen 

 

Eksisterende gang og sykkelveg mellom Fargerivegen og Steinsmoen 

 

G/s-vegen mellom Fargerivegen og Steinsmovegen opprettholdes som del av det sentrumsnære sti og 

sykkelnettet. Blå linjer i kartet nedenfor viser etablerte forbindelseslinjer, mens røde linjer er forslag som 

bedrer tilbudet langs elva – fra Segalstad Bru til Steinsmoen. 

 

Blå linjer = eksisterende forbindelseslinjer. Rød linjer = nye forbindelseslinjer. 
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5.2.6 6 Videreføre gang- og sykkelveg langs Baklivegen 

Omtalt nedenfor – under forbindelseslinjer 

5.2.7 7 Miljøgater (miljøprioritert gjennomkjøring) 

Gjennomgangstrafikken langs FV.254 og 255 har vært styrende for utforming og dimensjonering av 

sentrumsområdet. Andre lokalfunksjoner som uteoppholdsareal, grønnstruktur, møteplasser og 

lignende er gitt mindre oppmerksomhet.  

Miljøgater ble opprinnelig lansert i første rekke ment som et trafikksikkerhetstiltak. I dag anses 

miljøgater som et aktuelt tiltak også på steder som ikke er spesielt ulykkesbelastet, men hvor det er 

behov for forbedringer i de funksjonelle og estetiske forholdene som er knyttet til hovedgatene. Vi 

mener miljøgater kan ha stor betydning for å redusere fylkesvegen som en barriere for gående og 

syklende og kan bidra med positive estetiske kvaliteter til Segalstad Bru. 

 

Det foreslås derfor at det utarbeides en detaljplan etter prinsippene om miljøgater langs følgende 

vegstrekninger: 

 

a) Gausdalsvegen/Østringsvegen fra og med Nørstegård (S15) i sør til Frydenlund i nord. 

b) Vestringsvegen, fra og med kryss med Gausdalsvegen i øst til og med Linflåkrysset i vest. 

 

 

 

 

Strekninger for miljøgater 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuelle tiltak som bør vurderes i miljøgatene er: 

 

 Markering av endepunktene – forteller 
trafikanten tydelig at han er kommet til 
Segalstad Bru. 

 Bedre tverrprofil – smalere kjørebane og 
bredere fortau. Bruk av kantstein, belegning, 
vegetasjon mm som hever kvaliteten. 

 Bygge om kryss (FV.254/255), med tiltak 
som demper farten og markerer 
sentrumsområdet. 

 Opphøyde områder som tydeliggjør 
funksjonsdeling (gangfelt og lignende). 

 Vegetasjon – som hever den visuelle 
kvaliteten og strammer opp gaterommet. 

 Belegg – som forsterker funksjon og gjør 
trafikanten oppmerksom på gangsoner. 

 Belysning – Stolper og armatur som gir høy 
estetisk kvalitet og god belysning av 
gangsoner. 

 Møblering – som styrker inntrykket av gata 
som del av uteoppholdsområder. 

De konkrete tiltakene må vurderes/innarbeides i en detaljplan for vegene.  
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5.2.8 9 Tømmer-/tungtransport inn via Steinsmoen. Begrense trafikken inn Sagvegen. 

Industrivirksomhetene og drifta av disse anleggene er en naturlig del av Segalstad Bru. Tungtransport av 

tømmer og materialer gjennom sentrum oppleves som negativt for stedsutvikling og bokvaliteten i 

sentrum. Dette preger spesielt trafikkbildet og situasjonen for myke trafikanter i krysset mellom 

Vestringsvegen og Sagvegen. Tømmertransporten til saga går via sentrum da tømmerlageret ligger i 

nordre del av industriområdet.  

For framtidig utvikling av sentrumsområdet mellom Fargerivegen og Gausdal Arena bør tungtrafikken til 

Gausdal Bruvoll gå via den nye industrivegen til Steinsmoen. Denne er etablert, men mangler en 

forlengelse fra sør mot nord til tømmerlageret. Ved å ferdigstille dette og få sjåførene til å benytte 

denne vegen endres trafikkbelastningen gjennom sentrum betraktelig. 

 

 

Eksisterende og nytt veinett 
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5.2.9 10 Innkjøring til Q-meieriet i området ved Frydenlund 

 

Utvikling av Q-meieriet er begrenset av fylkesvegen og Gausa. Arealet mellom fylkevegen og meieribygget 

er liten og manøvrering av store kjøretøy er problematisk. Logistikken på meiertomta er lite 

hensiktsmessig. For å bedre dette ønsker Q-meieriet innkjøring fra nord med egen avkjøring ved krysset 

Frydenlund.  

 

Q-meieriet – atkomst fra nord 

 

Dette forslaget er tatt ut etter innsigelse pga. jordvernhensyn. Det legges nå opp til at dette vurderes på 

nytt i forbindelse med flytting av elva for å utvide industritomta. Da må det lages reguleringsplan, og i 

den forbindelse anbefales det å vurdere ny avkjøring vinkelrett på fv. 254 på nordvestsida av bygget. 

Dette vil bedre tilgjengeligheten, spesielt for vogntog til og fra meieriet. Det bedrer forholdene for myke 

trafikanter i sentrum og vil samla sett være en mer trafikksikker løsning. Denne muligheten er tatt inn i 

bestemmelsene til planforslaget.  
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5.2.10 Barnetråkkregistrering - oppsummering 

 

Barnetråkkregistrering ble gjennomført i 5 og 7 klasse trinn ved Fjerdum skole 10 og 12 februar 2015.  

Som registreringsverktøy Kartiskolen.no er det fire hovedkategorier: 

1. Barneveg: Herunder Skoleveg eller Fritidsveg.  

2. Leke- og oppholdsområder: Herunder antall barn, årstid, sommerbruk, vinterbruk, annen bruk.  

3. Problemsted/favorittsted. Herunder favorittsteder/prøver jeg å unngå/vil jeg endre.  

4. Skolens bruk: herunder årstid, Skolens bruk – herunder fri lek, kroppsøving, naturfag, turn.  

Registreringer påbegynt i klasserom i fellesskap 12. februar under veiledning av Areal+/Sveum og fullført 

med lærer Almir Zunic 17.februar. 

 

Vurdering av gjennomføring og resultater 

Resultatene av registreringene vurderes som nyttige og gir interessante observasjoner. Barn tenker 

annerledes for eksempel om hva som er trafikkfarlig. I noen områder er det ønskelig å få fram flere 

registreringer for å få et bredere bilde av situasjonen. Eksempelvis er det ikke registreringer på Høslan, 

en veistrekning vi vurderer som godt egnet til gangtrafikk. Noen strekninger har kun en enkelt 

registrering. Det kan vurderes å supplere undersøkelsen på ungdomsskolenivå for å komplettere bildet. 

Registreringene som ligger utenfor planområdet er ikke tatt med i presentasjonen.  

 

Resultater 

 

Under følger en presentasjon av fire delområdene. Hvite omriss er registreringer gjort i barnetråkk.  
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Fjerdum/Bjørndal:  

1. Barneveg (Skole og fritid): De aller fleste opplever vegene rundt skolen som trygge. Det er 

registrert 2 strekninger ved undergangen som oppleves utrygge. 

2. Leke- og oppholdsarealer: Skolens uteområde er et viktig samlingssted også utenom skoletida 

sommer og vinter. Aking på jordene ved Segalstad gård/Bjørndal, Åkerlykkja. 

3. Problem-/favorittsted: Skolen favorittsted som lekeområde. Spiker i skogen ved skolen. De fleste 

problemregistreringene ikke relevante («kjedelig»).  

4. I tillegg til selve skoleområdet er det hovedsakelig jordet ved Frydenlund som benyttes (aking). 

 

Kartutsnitt ved Fjerdum skole 
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Gausdal Arena/Linflåa:  

1. Barneveg (fritid): Baklivegen og parkering ved Arenaen oppleves utrygg («høy fart» og «mørkt»).  

2. Leke- og oppholdsarealer: Både idrettsanlegget på vestsiden og baner på sørsiden av 

Gausdalshallen er populære lekeområder.  

3. Problem-/favorittsted: Mange markeringer som favorittsted. Ønske om bedre isbane og 

lekeplass (markert på jordet nord for Vestringsvegen). 
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Høslan/Steine/øvre del av Kanadavn: 

1. Barneveg (skole og fritid): Oppleves trygt av de fleste, bortsett fra en registrering i 

Steinsrudvegen: «biler kjører fort». 

2. Leke- og oppholdsarealer: Registrert lek i skogsområde ovenfor Steinsrudvegen og på dyrka 

mark ved Søndre Steine (utenfor planområdet) 

3. Problem-/favorittsted: Ønske om opparbeidelse av lekeplass i Steinshågån. Krysset 

Kanadavn/Øverjordsvn. unngås på grunn av møte med avstigende ungdommer på buss. To 

registreringer på private hjem (ikke relevant) 

 

 

Registreringer rundt Steinshågån 
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Sentrum/nedre del av Kanadavegen: 

1. Barneveg: (skole og fritid): Strekninger langs og krysninger over Gausdalsvegen/Østringsvegen 

oppleves som trygge. Det samme med Kanadavegen. Strekning langs Vestringsvegen oppleves 

som utrygg, avhengig av hva slags personer man møter og ikke på grunn av trafikk.  

2. Leke- og oppholdsarealer: Ingen registreringer. 

3. Problem-/favorittsted: Statoil: Populært som møtested, spise mat osv. Plassen foran registrert 

som utrygg på grunn av biltrafikk. Ønske om gangfelt i forlengelse av Fargerivegen. Kulturhuset 

favorittsted. 

 

 

Registreringer sentrum og nedre del av Kanadavegen 
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5.2.11 Forbindelseslinjer 

Nedenfor er vurdert tiltak for å utvikle gang- og sykkelveger, mellom: 

1. Fjerdum skole og boligområdene.  
2. Gausdal Arena/VDG/ og boligområdene 
3. kommunehuset/Legesenteret og sentrumsnær boligbebyggelse / leiligheter. 
(Turveier er omtalt i eget kapitel lengre ned). 

Opplæringsloven kapitel 7 omhandler elevers rett til skoleskyss. Barn og unge som bor langt fra skole 

har krav på gratis skoleskyss. Særlig trafikkfarlig eller vanskelig skolevei kan også gi rett til gratis 

skoleskyss. Elever på første trinn som bor mer enn 2 km. fra skolen har rett på gratis skyss. Fra andre 

trinn er skyssgrensen 4 km. Gratis skoleskyss kan også innvilges uavhengig av veilengden dersom 

skoleveien vurderes som særlig farlig eller vanskelig. Å ha mulighet til å gå / sykle til skolen er viktig for 

folkehelsen og et bidrag for at flere går/sykler til skolen.  

I et overordnet perspektiv er avstandene fra Fjerdum skole slik: 

 

Avstanden langs gang- og sykkelveger er lengre enn i luftlinje, men det meste av boligbebyggelsen på 

Segalstad Bru ligger innenfor 2 km avstand. Korteste veg mellom Fjerdum og Linflåa er ca. 1,5 km 

dersom turveg langs Gausa blir etablert (1,7 km langs Baklivegen og driftsvegen over jordet). Det er 

behov for utbedringer som bedre tilgjengeligheten og sikkerheten for myke trafikanter på veg til skolen, 
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sentrum eller Linflåa. Kartet nedenfor viser en sammenstilling av eksisterende og forslaget til nye 

forbindelseslinjer.  

 

5.2.12 Forslag til løsning – fremtidig situasjon 

 

Gang-/sykkelveger og fortau er relativt godt utbygd innenfor planområdet, men det er behov for 

utbedringer og suppleringer som bedrer tilgjengeligheten og sikkerheten for myke trafikanter. Nedenfor 

er vurdert tiltak. De røde merkene er henvisninger til gang- og sykkelveger/fortau, grønne merker er 

stier og gule merker er bussholdeplasser. 

Gang- og sykkelveger – eksisterende og fremtidige 

 Turveier og stier 

 Bussholdeplass  

 

Oversiktskart – tiltaksliste gang- og sykkelveger, samt fortau 

 

Aktuelle tiltak på/for gang-/sykkelveger eller fortau er: 

1. Høslan mot Østringsvegen: Stenge nedre del av Kanadavegen. Forbeholdes g/s-veg. 
2. G/S-veg langs Kanadavegen (ny parsell) til Bjørndalsvegen 
3. Fortau langs Kanadavegen, mellom Bjørndalsvegen og Øverjordsvegen 
4. Fortau langs Frydenlund til undergang mot Fjerdum 
5. Fortau langs Østringsvegen for tilknytting eksisterende G/S 
6. Forlenge gang-/ og sykkelveg langs Baklivegen fra Bjørndalsvollen til driftsvegen over jordet. 
7. Atskilt G/S-veg langs Bjørndalsvollen fram til nytt boligområde. 
8. Gatetun i Møllevegen (gågate) 
9. Gang- og sykkelveg langs Sagvegen og til GVS/Gausdal Arena. 
10. Justere vestre bruhode på gangbru over Gausa for bedre tilgjengelighet. 
11. Ny gangbru for bedra tilgjengelighet mellom sentrumsområdene og aktivisere elveløpet. 
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12. Ny gang og sykkelveg på østsida av Gausa – fra Steinsmovegen til ny gangbru.  
 

5.2.13 Gang og sykkelveger 

 

1 Høslan mot Østringsvegen  

Høslan benyttes som skoleveg mellom 

boligområdene nordøst for sentrum og Fjerdum 

skole. Andre kommer ned Kanadavegen på veg mot 

sentrum, videregående/Gausdal Arena. I begge 

tilfeller er krysningspunktet med Gausdalsvegen 

uoversiktlig og oppleves trafikkfarlig. Ved å stenge 

nedre del av Kanadavegen og erstatte denne med ny 

veg fra Frydenlund kan nedre del av Høslan/gml. 

Kanadaveg prioriteres for myke trafikanter. 

Fotgjengerne ledes mot etablert fotgjengerovergang. 

Krysningspunktet med Østringsvegen kan etableres 

med opphøyd fotgjengerovergang. 
 

Endring i krysset 

 

Høslan – viktig forbindelseslinje, men bratt og derfor utrygg ned mot Gausdalsvegen og Kanadavegen 

  

Øvre del av Høslan blindveg og 

atkomst til boligene 



   

2 G/S-veg langs ny Kanadaveg 

 

 

Ny gang og sykkelveg / fortau langs Kanadavegen 

 

3 Fortau forbi Segalstad gard 

 

 
Øst for Segalstad foreslås fortau 

 
Ny veg mot Frydenlund 

Ny Kanadaveg ned til Frydenlund vil bli et naturlig alternativ for gående og syklende mot Fjerdum og et 

supplement til dagens turveg forbi Gartner Hagen. Fra Frydenlund til Bjørndalsvegen [2] foreslås ny gang- og 

sykkelveg. Øst Segalstad gard ligger eksisterende boliger relativt tett inntil fylkesvegen. På grunn av sidebratt 

terreng og kort avkjørselforhold til eksisterende boliger, foreslås fortau langs [3] strekket fra Bjørndalsvegen til 

Øverjordsvegen. 
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4 Fortau langs Frydenlund 

 

 

Fortau langs Frydenlund – koblet mot ny Kanadaveg 

 

 

 Nytt fortau – rød linje; eksisterende grønn strek. 

 

Dagens veg – fortau legges på østsiden (innsiden) av vegen  

Gang- og sykkelvegforbindelsen langs Bjørndalsvegen og Kanadavegen videreføres som fortau langs 

Frydenlund til Fjerdum skole. Fortauet kobles mot eksisterende fotgjengerundergang mot skolen (grønne 

linjer i kartet over).

5  Fortau til Østringsvegen 

Fortauet langs Frydenlundvegen foreslås regulert videre nordover og koblet sammen med gang- og 

sykkelvegen langs Østringsvegen 
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6 Baklivegen 

 

Gang og sykkelveg er etablert langs Baklivegen fra Vestringsvegen til avkjøring ved Bjørndalsvollen 

 

Videreføre gang og sykkelveg langs Baklivegen 

 

 

Baklivegen har 5,5 meter kjørebanebredde. 

Tillatt hastighet er 60 km/t. Relativt rett veg 

og lite bebyggelse fører til at mange kjører 

fortere her. For myke trafikanter kan 

strekningen oppleves som utrygg.  

Baklivegen sammen med avlings-

/driftsvegen over jordet mot Fjerdum skole 

vil i framtiden få en større betydning som 

forbindelsslinje mellom Fjerdum skolen og 

Linflåa (og boligbebyggelse vest for Gausa).  

Pga liten avstand mellom Baklivegen og 

boligene Baklivegen 1503-1507 ble det 

opprinnelig foreslått fortau her (lilla farge i 

kartet til venstre). Vegvesenet har imidlertid 

krevd at det bygges gang- og sykkelveg, 

men med redusert avstand til bilvegen. 

Videre nordover foreslås adskilt gang- og 

sykkelveg (rød linje). 

Baklivegen nordover – mangler gang- og sykkelveg 
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7 Bjørndalsvollen 

 

Bjørndalsvoll-vegen i dag 

 

Området mellom Fjerdumsskogen og 

Vestringsvegen er vurdert som aktuelt 

boligområde. For etablering av boligområde her 

må det etableres trygge forbindelser mellom 

boligområdet og henholdsvis Linflåa, sentrum 

og Fjerdum skole.  

Vegen Fjerdumsskogen er smal og lite egnet til 

økt trafikkbelastning. Vegatkomst til 

boligområdet ble derfor opprinnelig foreslått 

som forlengelse av Bjørndalsvollvegen. Dette 

blir korteste forbindelseslinje mellom boligene 

og sentrum/Gausdal Arena og vil bli benyttet av 

gående og syklende. Bjørndalsvollvegen ble 

foreslått utvidet med adskilt gang- og sykkelveg 

på nordsiden – fra Baklivegen og opp. Ved 

første gangs ettersyn kom det flere 

innvendinger til dette, spesielt fra de 

næringsdrivende i området. I forslaget til 2. 

gangs ettersyn ble det derfor gjort noen 

endringer: Atkomst til nytt boligfelt er flytta 

lenger nordover langs Baklivegen med avkjøring 

og ny veg i grensa mellom det vesle boligfeltet 

Fjerdumskogen og gardsbruket Fjerdrumsmoen, 

og med gang- og sykkelveg langs denne. Det 

foreslåtte boligområdet er flytta noe mot nord 

(nærmere Fjerdrumsmoen). Gausdal Mat 

foreslås fortsatt å få vegatkomst fra 

Bjørndalsvollvegen som fører til mindre trafikk 

på Fjerdumsskogvegen. 

 

 

Ny gang- og sykkelveg til boligfeltet (rød linje) 
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8 og 9 Linflåa – sentrum 

Kartet under viser eksisterende G/S-veger – grønne linjer, ny g/s-veg – rød linje. Fremtidig gatetun - lys 

rød. Mulig forbindelseslinje dersom driftsstasjonen flyttes – gul stiplet linje. 

 

Forbindelseslinjer mellom Gausdal Arena og sentrumsområdet. 

 

 

Gang- og sykkelveg lang Vestringsvegen. 

Forbindelsen mellom Gausdal 

Arena/VDG/Linflåa og sentrum er særdeles 

viktig. Det er mange barn og unge som ferdes 

her daglig. Trafikkbildet er på enkelte steder 

uoversiktlig. I dag er den regulerte forbindelsen 

langs Vestringsvegen (G/S-veg). Gang- og 

sykkelvegens krysninger av Sagvegen og videre 

mot sentrum bør strammes opp, ev. med 

midtdeler og opphøyd fotgjengerfelt. 

Mange gående/syklende velger derimot å gå 

langs Slettmovegen og videre via 

Furulundvegen eller Møllevegen (på baksida av 

næringsbebyggelsen og kommunehuset). 

Viktigheten av denne forbindelsen er omtalt i 

alle parallelloppdragene.  

Møllevegen har til nå vært eneste muligheten 

for å avlaste krysset 

Fargerivegen/Vestringsvegen. Med ny veg 

(mellom Fargerivegen og Sagvegen) nærmere 

Gausdal Bruvoll kan Møllevegen stenges for 

gjennomkjøring og forbeholdes gatetun/gågate 

(kjøring til eiendommene vil være tillatt). 

På kort sikt foreslår vi at det etableres gang- og 

sykkelveg rundt driftsstasjonen (langs Sagvegen 

og Slettmovegen) og kobles på dagens gangveg 

fra Gausdal Arena og VDG. De asfalterte sonene 

i dette området er utflytende. Det er derfor 

ekstra viktig at soner for myke trafikanter blir 

avgrenset og får større betydning. 
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Møllevegen 

I planforslaget er de 7 eneboligene langs 

Furulundvegen foreslått utviklet til 

sentrumsformål med konsentrert bebyggelse. 

Aktuelle kombinasjoner kan være forretning og 

kontor, offentlig tjenesteyting og sentrumsnære 

boliger. Eksisterende bebyggelse vil gjøre at 

omdanning av dette området vil ta tid. 

Møllevegen kan utvikles som gatetun med 

dagens veg som utgangspunkt og prioriteres for 

myke trafikanter. 

 

Møllevegen 

 

 

Områdene langs Møllevegen bør få høyere utnyttelsesgrad 
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5.3 Parkering 

 

 

Parkering i sentrum 

Det er parkeringsplasser spredt rundt i hele sentrum. Pr. i dag er det hovedsakelig «kjøring til døra» fra den 

ene butikken til den andre, i hvertfall dersom butikkene ligger på hver sin side av Gausa. Parkeringsplassene 

er rene offentlige plasser og private plasser i forbindelse med butikker og bedrifter. Kommunen har 

besøksparkering foran kommunehuset og legesenteret, samt ansattparkering bak kommunehuset. På vanlige 

handledager så er det totalt sett nok p-plasser. I blant foregår det noe feil-parkering ved at butikkenes 

parkeringsplasser benyttes av besøkende til kommunehuset og omvendt. Noen p-plasser utgjør en direkte 

risiko pga. rygging rett ut i veg og/eller gangsoner. I planarbeidet er flere alternativer til nye p-plasser 

vurdert.  

For videre utvikling av sentrumsområdet er det viktig å kombinere tilstrekkelig besøksparkering til 

næringslivet og kommunen, samtidig å høyne kvaliteten på uterommene mellom byggene. Det være seg i 

tydelig avgrensa gangsoner, torg og gatetun. Trygge forbindelseslinjer for myke trafikanter og trivelige 

oppholdssoner. 

  

Kommunens ansattparkering – bak kommunehuset Parkering langs Møllevegen – rygging ut i vegen 
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Parkering i gangsona Feil-parkering på gangvegen 

5.3.1 Fremtidig situasjon 

En utvikling av bedriftene langs Gausdalsvegen må løses med parkeringstilbud tilknyttet forretningene. I 

planforslaget legges det til rette for kombinert formål (bolig/forretning) fra Nørstegård til Høslan. En 

konvertering av bygningsmassen her må få integrert parkering, fortrinnsvis under terreng og i tilknytting 

til bygningsmassen. Ny bebyggelse og avkjøringer må tilpasses Gausdalsvegen som miljøgate. Bedre 

forbindelseslinjer over elva kan bidra til at besøkende i større grad vil gå mellom forretningene.  

I oversikten nedenfor er det fokusert på parkering tilknyttet bedriftene. En andel av tilgjengelig 

parkering benyttes som ansattparkering. Det er ikke tatt hensyn til hvilken type virksomhet som finnes 

på de forskjellige eiendommene. Det er stor bruksforskjell på parkeringsplasser tilknyttet 

matvarebutikkene og virksomheter som rørlegger/elektriker/fargehandel. 

Prinsippforslag – parkering:  

1. Møllevegen (bak kommunehuset) konverteres til gatetun med prioritet for myke trafikanter. 

Forbindelseslinja mellom Gausdal Arena/VDG til bru over Gausa styrkes. 

2. Kommunens ansattparkering (bak kommunehuset) flyttes og omdisponeres. Noe til framtidig 

sentrumsformål, og noe til besøksparkering og parkering til fremtidig næringsvirksomhet, som på 

sikt utvikles til parkeringshus kombinert med næringsformål (arealet mellom Rema 1000 og 

Furulundvegen).  

3. Kommunens besøksparkering ved Fargerivegen flyttes til baksiden av bygget (til dagens 

ansattparkering) 

4. Ny veg mellom Fargerivegen og Sagvegen etableres og gir tilgang til parkering bak Rema 1000 og 

fremtidig parkering – i området Furulundvegen. I revidert forslag legges det inn mulighet for 

parkering i flere plan på deler av strekningen langs denne vegen. 

5. Driftsstasjonen flyttes – arealet omdisponeres til forretning/bolig. Kan føre til ny kundeparkering 

med ca. 120 parkeringsplasser, helst med parkering under bakkenivå. Forutsetter at gatetunet 

videreføres mellom Møllevegen og Gausdal Arena. 

Kartet nedenfor viser eksisterende parkering som beholdes / fjernes samt nye parkeringsplasser. 
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Når det gjelder nye parkeringsplasser så presiseres det: Disse områdene ligger innenfor arealer 

regulert til sentrumsformål. Her skal det fortrinnsvis være forretninger, kontorer og boliger. De gule 

områdene er tenkte/mulige parkeringsområder i hovedsak innen områder som skal konverteres. 

Primært ønsker en at parkering her integreres i bebyggelsen (parkering under bakken), slik at en får 

best mulig utnytting til bebyggelse.  

I det reviderte forslaget er det vist egne områder der det anvises plass for framtidig parkeringshus: 

Langs den nye vegen mellom Fargerivegen og Sagvegen (på nordsida av sagbruket), og på 

langtidsparkeringa ved bensinstasjonen på Brovoll. 

 

            = Parkering som opprettholdes  = Parkering som fjernes    = Ny parkering 

Oversikt over tilgjengelig parkeringsplasser i og Segalstad Bru sentrum 
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Områdevis P-oversikt 

Mellom Baklivegen – Vestringsvegen – Gausa og Industriområdet/Jøra 

Område Eks. p. beholdes P. fjernes Ny parkering 

Gausdal Arena / VDG 114 + 27   

Baklivegen 1471 24   

Vestringsvegen 12-18 
Hagesenter/optiker 

60 19  

Kommunehuset 84 78  

Rema 1000 53   

Europris 56 17 12 

Gaus AS 35   

KIWI 48 14  

Fargerivegen 4   36 

Statoil 28 5  

Kollektivparkering v/Statoil   14 

Furulundvegen konvertert   137 

Driftsstasjonen   120 

Ansatt parkering ved 
GLØR/Linflåa 

  204 

SUM 505 147 523 

 

Langs Gausdalsvegen 

Område Eks. p. beholdes P. fjernes Ny parkering 

Nørstegård /Maler Karlsen 48   

Skogvang/Ekspert/Sport-1 28   

Bademiljø 8 6  

Brua Kafe 7   

Gml. Gausdal Landhandleri 57   

Ansattparkering ved Gausa – 
(vest for Nørstegård) 

  64 

Sum 148 6 64 

 

Det presiseres at Ny parkering er et teoretisk potensiale, det er ønskelig på sikt at utvidelsen skjer ved 

parkering under bakkenivå og i parkeringshus. Flere av de parkeringsområdene som her er vist, vil bli 

bebygd dersom en oppnår ønska utvikling.   
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Forslag til løsning parkering, ortofoto 
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En del av parkeringstilbudet kan betjene flere funksjoner (idrett/sentrum/kulturhuset/sentrum). Kartet 

viser også parkering ved Gausdal Arena / Videregående (ca. 114 plasser) som er forbeholdt 

ansattparkering, men som benyttes av Gausdal Arena og idrettsparken utenfor skolens åpningstid. 

For å utvikle sentrum mellom Fargerivegen og Sagvegen må kommunens ansattparkering flyttes. Det er to 

områder som kan være aktuelle av noe størrelse:  

1. Ved Jøra (innenfor GLØR område for Renovasjon). Gangavstand fra parkeringsplassen til 
kommunehuset er ca. 500 meter. En parkeringsplass her kan kombineres med økt parkeringsbehov 
til Gausdal Arena/GVS og ved større arrangement ved Idrettsparken. 

2. Øst for Gausa og nord for kommunalteknisk anlegg med atkomst via Steinsmovegen. Løsningen 
forutsetter etablering av ny gangbru over Gausa mot Fargerivegen. Avstanden til kommunehuset blir 
ca. 300 meter. 

 

 

Aktuelle områder for fremtidig kommunal ansattparkering 
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I revidert plan er det anvist to plasser som er spesielt aktuelle for konsentrert parkering (parkering i flere 

plan). Det er på den nye langtidsparkeringa for overgang til buss (ved Brovold), og i området mellom Gausdal 

Bruvoll og kommunehuset (S19), sjå figuren nedenfor. Den siste plassen også i kombinasjon med 

næringsformål/kontor/leiligheter.  

 

Areal avsatt som aktuelle for konsentrert parkering i flere plan
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5.4 Vann og avløp 

 

VA-nettet Segalstad Bru 

 

Drikkevann overføres fra Forset til kommunal pumpestasjon mellom Gausdal Arena og driftsstasjonen 

(pkt 1). Her ligger også en borebrønn som er kommunens reservevannkilde. Vannet pumpes her til 

høydebassengene Houm (3) og Sollia (4). Q-meieriet har eget vanninntak nord for Vestringsvegen (2) 

som magasineres sør-øst for tunet på Segalstad (5). Etablerte høydebasseng har kapasitet for tilkobling 

av flere boenheter. 
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5.4.1 Vannforsyning 

 

Trykkøker/pumpestasjon ved driftsstasjonen 

 

 

Segalstad Bru forsynes med drikkevann fra 

Forset vannverk. Vannverket er et 

grunnvannsanlegg og ligger på Hyttøya 

nedenfor Forsettunet. Vannverket forsyner 

Forset, Segalstad Bru, og de deler av Follebu 

som tidligere ble forsynt fra Segalstad Bru. Det 

er bygd høydebasseng på Maurstad og ny 

pumpestasjon/trykkutjevning ved Segalstad Bru 

samt tilførselsledning mellom Vestre og Østre 

Gausdal. 

 

 

 

 

Det gamle vannverket – vannforsyning Q-meieriet 
 

Vannforsyning Q-meieriet 

Vannforsyning til Q-meieriet ligger innenfor planområdet ved Vestringsvegen og regulert som 

kommunalteknisk anlegg. Denne vannkilden benyttes bare av Q-meieriet. Områdene er vist som TEK-1 i 

plankartet. 
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5.5 Støy 

 

Hensikten med støyvarselkartene er at kommunene kan bruke dem som grunnlag for arealplanlegging. 

Samtidig er støyvarselkartet en dokumentasjon for anleggseier i forhold til bygninger som oppføres i 

strid med retningslinjene for arealbruk i støysonene. Støyvarselkartene er utarbeidet etter 

Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442). 

Støyvarselkartene viser beregnet rød (Lden>65dB) og gul (Lden>55dB) støysone.  

Støyvarselkartene er et varsel om hvor støy kan innebære en støykonflikt i forhold til bebyggelse. Det 

skal alltid gjøres mer nøyaktige støyberegninger dersom det er aktuelt med utbygging av støyømfintlig 

bebyggelse innenfor støysonene. Slike nøyaktige beregninger er det utbyggers ansvar å utarbeide. 

Støykilder i området er i hovedsak vegtrafikkstøy (fylkesveg og kommunale veger) og støy fra 

industribedrifter (særlig Gausdal Bruvoll). Det foreligger støysonekart for fylkesvegene i området, basert 

på filer oversendt fra vegvesenet. Støysoner langs veger er vist i planen som tematisk kartutsnitt, og er 

en del av den juridisk bindende planen. Det er foreløpig ikke utarbeidet støysonekart, men aktuelle 

bedrifter oppfordres til å gjøre dette. I reguleringsbestemmelsene stilles krav om støyfaglig utredning 

før bygging av støyømfindtlig virksomhet.  

På det tematiske kartutsnittet er det for fylkesvegene lagt inn hensynssone for gul og rød støysone 

basert på data fra 2013. 

 

Ved fortetting med boliger innenfor 

gul sone, skal det gjøres avbøtende 

tiltak. I innspill til planprogrammet 

kommenteres det fra Statens 

vegvesen at støyproblematikk må 

ivaretas i planen. 

 

Støyforhold for boliger og 

uteområder er vurdert i forhold til 

anbefalte grenseverdier. I de deler 

av planen som ligger innenfor gul 

støysone bør det vises varsomhet 

med å tillate etablering av nye 

boliger og andre bygg med 

støyfølsom bruk. Utbygging her bør 

bare tillates dersom en med 

avbøtende tiltak tilfredsstiller 

anbefalte grenseverdier angitt i 

gjeldende forskrift og retningslinjer. 
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5.5.1 Forslag til løsning – fremtidig 

situasjon 

For utendørs støynivå skal prinsipper og 

støygrenser i Miljøverndepartementets 

retningslinje T-1442, eller senere vedtatte 

forskrifter/retningslinjer som erstatter disse, 

legges til grunn for alle tiltak i områder. 

Støynivå innendørs skal tilfredsstille kravene i 

TEK 10, eller senere vedtatte 

forskrifter/retningslinjer som erstatter disse. 

5.5.2 Rød støysone 

Rød støysone finnes langs Gausdalsvegen, 

Østringsvegen og Vestringsvegen gjennom 

sentrum. Det er ingen områder for lek som er i 

berøring med rød støysone. Eksisterende 

bebyggelse ligger ikke i rød støysone, men noen 

steder inntil. Bebyggelse og anlegg for varig 

opphold, eller arealer tilrettelagt for 

uteopphold, lek og aktivitet er ikke tillatt. 

5.5.3 Gul støysone 

Gul støysone finnes langs de samme veiene som 

rød sone. Flere byggeområder ligger innenfor 

gul støysone fra veg. Ved ny støyfølsom 

bebyggelse og arealer tilrettelagt for 

uteopphold, lek og aktivitet skal det 

dokumenteres at krav i gjeldende 

forskrifter/retningslinjer er oppfylt. Dette er 

innarbeidet i bestemmelsene for planområdet.  

 

 
Utsnitt støysonekart i sentrum 

 

5.5.4 Støy fra industri 

I løpet av 2018 har kommunen fått 

skriftlige henvendelser om plagsom 

støyende virksomhet fra 

industriområdet Steinsmoen. Det 

vises til at dette er sjenerende i 

boligområdene på østsida av sentrum. 

Henstillinga er også sendt 

Fylkesmannen i Oppland. Kommunen 

har hatt kontakt med den mest 

aktuelle bedrifta, som har satt i gang 

tiltak for å begrense støyen. Dette 

behandles videre som egen sak, i 

samarbeid med fylkesmannen, som 

har ansvar for slike forhold etter 

forurensningslova. Bedrifta 

oppfordres til å lage støysonekart som 

oversendes kommunen.  
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6 BOLIGER 

6.1  Datagrunnlag 

6.1.1 Regional plan for attraktive byer og tettsteder – beregning av boligmasse/type i 

2030. 

Oppland fylkeskommune har utarbeidet «Regional plan for attraktive byer og tettsteder». For å bedre 

kunnskapsgrunnlaget utarbeidet Prognosesenteret en analyse av boligmarkedet i Oppland. I rapporten 

beregnes boligmassen fram til 2030.  

I rapporten er det gjort kommunevise sammenligninger. I Lillehammerregionen viser gjennomsnittlig 

boligverdi å være lavere i Gausdal – sammenlignet med Lillehammer og Øyer. Boligprisene i Østre 

Gausdal er beregnet til ca. kr. 1,4 mill.– tilsvarende boligverdier i snitt finner vi på Vingrom. I Øyer sokn 

(unntatt Tretten) og på Fåberg er boligverdien 1,6 mill. Tilsvarende tall for Lillehammer i snitt er 2,3 mill. 

Boligtyper 

 

 

Rapporten ser også på sammensetningen av 

boligtyper i de enkelte kommunene. 

I Gausdal er det en betydelig overvekt av 

eneboliger. Sammenlignet med 

nabokommunen er den prosentvise fordelingen 

slik:  

Vi forventer at andelen med småhus og leiligheter vil øke i fremtiden, men kommunen opplever fortsatt 

at etterspørselen er størst etter eneboliger og at dette antas å være den mest etterspurte boformen i de 

nærmeste årene 

I perioden 2009 – 2013 et derimot andelen bygging av småhus og leiligheter økende: 

 Eneboliger Småhus Leiligheter 

Gausdal 35 % 43 % 22 % 

Lillehammer 36 % 17 % 47 % 

Øyer 69 % 8 % 23 % 

 

Befolkningssammensetningen er fordelt slik mellom de tre kommunene: 
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 Enslige Par Barnefamilier 

Gausdal 33 % 23 % 44 % 

Lillehammer 40 % 23 % 38 % 

Øyer 31 % 25 % 44 % 

Andelen barnefamilier er høyere i Gausdal og Øyer sammenlignet med Lillehammer. 

I Oppland er Gjøvik og Lillehammer kommunene med det desidert høyeste boligbehovet mot 2030. 

Forutsatt en høy befolkningsprognose fram mot 2019 er beregnet boligbehov 231 for Lillehammer-

regionen. For Gausdal er tallet 19 nye boliger innen 2019. 

Rapporten konkluderer med at det er betydelig overdekning av eneboliger i Oppland generelt. At 

fremtidig boligbygging i langt større grad bør skje i form av leiligheter.  

For valg av framtidig løsning gir undersøkelsen slike svar:  

 

Undersøkelsen viser at det er en overvekt av eldre og pensjonister som ønsker seg leilighet, mens 

nesten halvparten av alle barnefamilier ønsker seg enebolig. Undersøkelsen gir ikke fasitsvar for 

framtida, men den gir en indikasjon. Det vil også være individuelle variasjoner mellom kommunene. 

Erfaringsmessig er etterspørselen etter leiligheter forholdsvis større i bykommuner framfor 

landkommuner.  

 

6.2 Føringer for områdereguleringsplanen 
 

Gausdal kommune ønsker å tilrettelegge for innflytting i kommunen. Gjennom arealplanen kan 

kommunen tilrettelegge boligbygging og styre hvilke boligtyper som skal bygges. Tilbudet må tilpasses 

etterspørselen i markedet. Gausdal er sammen med Lillehammerregionen i vekst. Et aktivt næringsliv i 

Gausdal skaper arbeidsplasser og grunnlag for bosetting. I tillegg gir kort reiseavstand til Lillehammer et 

godt utgangspunkt for å bo i Gausdal og arbeide på Lillehammer. Boligprisene er lavere i Gausdal – 

sammenlignet med Lillehammer og Øyer.  
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I gjeldende reguleringsplan for Linflåa-Furulund fra 2010 regulerer arealet fra Baklivegen – 

Vestringsvegen – Gausa og Gausdal Bruvoll bruk. Planen viderefører eneboligbebyggelsen langs 

Furulund og Slettmoen – til sammen 18 boliger. Det er i tillegg lagt inn muligheten for bolig i 

kombinasjon med detaljvarehandelsbedriftene. Det er leiligheter i 2. etasje over Rema 1000, 2. etasje 

KIWI. Det er også etablert leiligheter i 2. etasje på Statoiltomta. Det er derimot ikke etablert boliger over 

Europris, eller i næringsbebyggelsen mellom kommunehuset og Gausdal Arena. 

 

Utsnitt gjeldende reguleringsplaner på Segalstad Bru 

Boligområdene på begge sider av Gausdalsvegen – fra krysset FV 254 / 255 og sørover er regulert 

gjennom reguleringsplan for RV.255 Lillehammer Grense – Segalstad Bru. Arealene mellom elva og 

vegen er her åpnet for kombinert bruk og over flere etasjer. Eneboligbebyggelsen mellom Nørstegård og 

krysset FV 254/255 er tidligere regulert til eneboliger. 

 

Byggeområdene langs Gausdalsvegen er utviklet med 2 leilighetsprosjekt i de senere år 
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6.3 Dagens situasjon 

 

 

Oversikt over boligbygging i henholdsvis 1) hele kommunen og 2) Segalstad Bru perioden 2005 – 2016. 

 

I perioden 2005 – 2016 er det i Gausdal godkjent 248 byggesøknader for boliger. 78 av disse på 

Segalstad Bru. Kommunen har en målsetning om økt befolkningsgrunnlag i kommunen og at flere 

bosetter seg ved Segalstad Bru. Det er derfor viktig at nødvendig areal er regulert og klargjort til 

formålet. I dag er det ikke ledige tomter på Segalstad Bru. 

 

 

Steinshågån boligfelt 
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I figuren vises tall i parentes som totalt antall boliger som kan godkjennes, og tallet foran viser antall 

ledige tomter.   

 

 

Boligreserve (gul farge = regulerte områder, rød farge = omr. avsatt i kommunedelplan, ikke regulert. 

Det er ingen ledige tomter i regulerte områder. I områder avsatt til boligformål i kommunedelplanen, 

ikke regulert, er potensialet i sum stipulert til 32 enheter. Sistnevnte områder krever detaljregulering 

og/eller opparbeidelse med infrastruktur før utbygging kan starte.  
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I sentrumsområdet – vist i kartet nedenfor er det til sammen 76 leiligheter og 30 eneboliger.  

 

Boenheter i sentrum. Blå = eneboliger, røde sirkler = leiligheter. 

 

Leilighetsbygg Gausdalsvegen 1582 – 12 enheter 

 

Gausdalsvegen 1579F – forretningsbygg i gateplan og 
boliger over 

 

 



  Områderegulering Segalstad Bru - Planbeskrivelse 

Områderegulering Segalstad Bru – kommunestyret 29.11.2018  Side. 108 

 

6.4 Framtidig situasjon 

6.4.1 Nye boligområder i sentrum 

Forslag til områderegulering legger til rette for fortetting i sentrum. Nedenfor er utbyggingspotensialet 

anslått med stipulert antall nye enheter. Områder som har få begrensninger er vist som grønne 

områder, mens områder med flere begrensninger (eksisterende bebyggelse, fragmentert 

eiendomsstruktur, eller liten interesse for endring hos grunneier) er markert som gule områder i kartet 

nedenfor. 

 

Sentrumsområder med utviklingspotensial for boligformål gjerne i kombinasjon med forretning/næring 

 Områder med få begrensninger for utvikling 

- S-2 Er regulert til kombinert formål antall boenheter er stipulert til 8-10 enheter. 
- S-3 Kommunens parkering kan omdisponeres til kombinert formål – forutsetter at 

tilfredsstillende parkering til ansatte og besøkende løses i nærområdet. Stipulert antall 
boenheter 8-10  

- S-13 er regulert til kombinert formål. Stipulert til 6 boenheter i gjeldende plan.  
- S-14 er regulert til kombinert formål. Stipulert til 4 boenheter i gjeldende plan. 

 Områder med flere begrensninger for utvikling: 

Følgende områder er aktuelle, men dagens bygningsmasse, eiendomsstruktur og dagens bruk 

vanskeliggjør utvikling/endring: 

- Ved Q-meieriet/internatet (Hovind og Flygind holding AS) - Ønske fra eier om næring/bolig. 
Forutsetter omregulert (industri i dag). Utfordringer pga. nærhet til fylkesvegen, elva og terreng. 
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Er utsatt for flomfare og støybelastning. Er ikke tatt inn i forslaget til områderegulering. (Ca. 
antall enheter 6.) 

- S-5. Forretningsbebyggelsen langs Vestringsvegen – mellom kommunehuset og Sagvegen. Lav 
arealeffektivitet. Komplisert å omdanne pga. eiendomsforhold og dagens bygningsmasse. 
Stipulert antall enheter 10 – 20. 

- S-6, 8,19 Eneboligbebyggelse langs Furulundvegen ligger svært sentralt i forhold til sentrum. Lav 
arealeffektivitet. Komplisert å omdanne pga. eiendomsforhold, ulemper med støy/støv fra 
Gausdal Bruvoll. Stipulert antall enheter 10 – 20 

- S-9 Kommunens driftsstasjon. Området ligger sentrumsnært og kan med fordel omdisponeres til 
næring/bolig, men forutsetter nye lokaler for driftsstasjonen. Stipulert antall enheter 10 – 20 

- S-16 Eneboliger langs Gausdalsvegen. Sentrumsnært med lav arealeffektivitet. Nærliggende 
eiendommer har blitt transformer til næring/bolig. Kan være mulig men komplisert pga. 
eiendomsforhold og nærhet til fylkesvegen. Stipulert antall enheter 10-20 enheter. 

 

Dagens forretningsareal rundt Fargerivegen kan med fordel ombygges og øke utnyttelsesgraden og 

kombineres med bolig, men næringsaktørene her uttrykker at det er lite aktuelt av hensyn til dagens 

drift.  

Bygge-område Stipulert antall 
boenheter 

S-2 8 – 10 

S-3 (225/112) 4-5 

S-19 (halve) 4-5 

S-13 6 

S-14 4 

SUM enheter med få 
begrensninger på utbygging 

26-30 

 

Bygge-område Stipulert antall 
boenheter 

S-5  10 – 20 

S-6, 8, del av 19 10 – 20 

S-9 10 – 20 

S-16 10 – 20 

SUM boenheter med flere 
begrensninger for utvikling 

40-80 

 

Arealmessig viser oversikten at det er et stipulert potensial for inntil 110 boenheter sentralt på 

Segalstad Bru. Dessverre er flere av disse områdene utfordrende å utvikle på grunn av eksisterende 

bebyggelse, eiendomsforhold og lignende. Vi anslår derfor at det trolig er inntil 30 enheter som kan 

realiseres i sentrumsområdet i de nærmeste årene. 
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6.4.2 Boligområder utenfor sentrum – fremtidig situasjon 

 

 

Gausdal har et aktivt landbruk og Segalstad Bru er omgitt av dyrka mark 

Eksisterende boligområder utenfor sentrum er ferdig utbygd med frittliggende småhusbebyggelse, og 

det er ikke igjen ferdige tomter. Mulighetene for fortetting i eksisterende boligområder utenfor sentrum 

er begrensa. Fremtidige utbyggingsområder må derfor komme enten som fortetting/utvikling av 

leilighetsbebyggelse i sentrum eller gjennom regulering av nye byggeområder i randsona rundt sentrum.  

I forslag til framtidige byggeområder er det lagt vekt på å unngå spredning og holde tettstedet relativt 

kompakt. Forslaget om å bygge boliger i Segalstad-hamninga og Segalstad-jordet er forlatt etter 

innsigelse pga. jordvernhensyn. I stedet er det lagt inn et nytt område på arealer ved tidligere Fjerdum 

gard, i tråd med anbefaling fra fylkesmannen. Dette er solvendt og godt beliggende område med god 

utsikt, men delvis relativt bratt og egner seg for konsentrert bebyggelse. Arealet ligger tett inntil skole 

og barnehage, og i gå-avstand til sentrum. Ved utbygging nært sentrum vil flere kunne gå/sykle til de 

viktigste funksjonene, som redusere transportbehovet og er vurdert positivt med hensyn til folkehelsen.  

Område for frittliggende småhusbebyggelse i Fjerdumsskogen/Engeland er flytta etter innsigelse pga. 

jordvernhensyn. Det er plassert litt mot nord-øst i lia nedover mot gardsbruket Fjerdrumsmoen, og 

jordbruksarealene tilhørende Engeland blir i liten grad berørt.  Områdebenevninga er BF-1-BF-3 og ligger 

mellom Baklivegen og Vestringsvegen. Det er kort avstand til sentrum og Linflåa. Ny atkomst foreslås fra 

Baklivegen og inn i området i grensa mellom eksisterende boliger i Fjerdumsskogen og dyrka mark på 

Fjerdrumsmoen Med ny gang- og sykkelveg langs Baklivegen vil boligområdet få god tilknytting til 

Fjerdum skole.  

I tilknytning til eiendommen Granbakken 226/ 2 er det lagt inn et område for konsentrert 

boligbebyggelse etter grunneiers ønske (BK-10). Dette området er utvida etter siste høring, på 

bekostning av areal for eneboliger.  
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Områdevis beskrivelse – boligområder utenfor sentrum 

 

 

Illustrasjon – nye boligområder  

Rosa=inne i eksisterende kommunedelplan Gul=nye boligområder 

 

Bebyggelsen i solsida, øst for sentrum, foreslås som konsentrert småhusbebyggelse (BK). Ett område 

BK8- – (tidligere B9) avsatt i gjeldende kommunedelplan videreføres, men må undersøkes spesielt mht. 

skredfare i forbindelse med detaljplanlegging av området. Område nordvest for Linflåa er foreslått for 

frittliggende småhusbebyggelse (BF).  

Nedenfor er gitt en kort beskrivelse av BK-1, 2, 4, 5, 8 og BK-10, samt BF-1 – BF-3. 

Konsekvensutredningen av de enkelte områdene kommer fram i vedlegget: Konsekvensutredning. 
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Område: BK-1 

 

Dagens 
formål 

LNF 

Forslag til ny 
arealbruk 

Konsentrert 
småhusbebyggelse 

Arealstørrelse 36 dekar 

Forslagsstiller Kommunen 

Beskrivelse:  
Området ligger ved Fjerdum - og 
nord for fylkesveg 254 - nært 
sentrum. Vestvendt li og dyrka jord 
i dag. Ikke utbygd. 

 

Utbygging av boliger i dette 
området vil skje på dyrka mark. 
Det fører til avgang av ca. 22 dekar 
dyrka mark med god jordkvalitet. 
Arealet er bratt. Området ligger 
svært nær skole/barnehage, 
sentrum, kollektivknutepunktet og 
offentlig tjenestetilbud. Dette er 
vurdert å oppfylle noen av de 
forutsetningene for å avvike 
jordvernet. Utbyggingsområdet er 
tatt inn i planforslaget etter forslag 
fra fylkesmannen ved 2. gangs 
høring.  

 
 

 

Sett nordover dalføret

BK-1 
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Område: BK-2 

 

Dagens formål LNF  

Forslag til ny 
arealbruk 

Konsentrert 
småhusbebyggelse 

Arealstørrelse 10 dekar 

Forslagsstiller Kommunen 

Beskrivelse:  
Området ligger ved Fjerdum - og nord for 
fylkesveg 254 - nært sentrum. Vestvendt li og 
dyrka jord i dag. Ikke utbygd. 

 
Utbygging av boliger i dette området vil skje på dyrka mark. Det fører til avgang av ca. 8 dekar dyrka 
mark med god jordkvalitet. Arealet er delvis brattlendt. Området ligger svært nær skole/barnehage, 
sentrum, kollektivknutepunktet og offentlig tjenestetilbud. Dette er vurdert å oppfylle noen av de 
forutsetningene for å avvike jordvernet. Utbyggingsområdet er tatt inn i planforslaget etter forslag fra 
fylkesmannen ved 2. gangs høring. 

 

 

BK-1 og BKk-2 på Fjerdum

BK-2 
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Område: BK-4 

 
 

Dagens formål Boligformål 

Forslag til ny 
arealbruk 

Konsentrert 
småhusbebyggelse 

Arealstørrelse 4 dekar (som videref.) 

Forslagsstiller Hallgeir Johansen 

Beskrivelse:  
Området ligger øst for Sollia og enden av 
Slettavegen. Området er avsatt til friområde, 
men deler av området er i senere år blant annet 
benyttet til vedproduksjon mm. 

  

Nordvestre del av innspillet har noen relativt 
flate partier. De bratteste partiene er vurdert 
som lite egna Området er en viktig del av 
kulturlandskapet rundt Segalstad Bru, men ligger 
gunstig til mht. eksisterende boliger, turveien og 
bekken. Områdets nærhet til sentrum, 
skole/barnehage, kollektivknutepunktet og 
offentlig tjenestetilbud er også vurdert positivt. 
Utbyggingsområdet forutsetter utvida bruk av 
Slettavegen. Utbedring av vegen må vurderes i 
forbindelse med detaljregulering av området. 
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Område: BK-5 

 

Dagens formål Friområde i KDP 
kulturlandskap 

Forslag til ny 
arealbruk 

Konsentrert 
småhusbebyggelse 

Arealstørrelse 6,7 dekar  

Forslagsstiller Kommunen 

Beskrivelse:  
Området vest for Øverjordsvegen og nord for 
turveiforbindelsen mot Fjerdum. Skogsmark og 
ikke utbygd.  

Utbygging av boliger i området berører skogbruksarealet med høg bonitet. Området er noe kupert, 
men egna til fremtidig boliger. Området er viktig del av kulturlandskapet rundt Segalstad Bru og utgjør 
en viktig del av grønnstrukturen rundt turveien mellom Øverjordsvegen og Bjørndalsvegen. Området er 
god egnet til uorganisert lek og ligger gunstig til mht. eksisterende boliger, turveien og bekken. 
Områdets nærhet til sentrum, skole/barnehage, kollektivknutepunktet og offentlig tjenestetilbud er 
vektlagt for arealbruksendringen. Området er derimot med hensyn til landskap godt egna til 
boligbebyggelse og er en naturlig fortetting i et allerede etablert boligstrøk. 
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Område: BK-8  

 

Dagens formål Bolig - B9 i 
kommunedelplanen 

Forslag til ny 
arealbruk 

Bolig 

Arealstørrelse 24 dekar 

Forslagsstiller Kommunen 

Beskrivelse:  
Området B9 er avsatt i gjeldende 
kommunedelplan og ligger nord for Steinshågån 
mellom Steinshågåvegen og Kanadavegen.   
 

 

Vurdering: BK8 er vurdert, spesielt med hensyn 
til bratt terreng, skredfare og muligheter for 
atkomst og utnyttelse. Atkomstveg kan løses via 
Steinshågån, men områdets arrondering og 
terreng vanskeliggjør utnyttelsen. NGI har 
vurdert at området har skredfare. BK-8 (tidligere 
B-9) videreføres som byggeområde, men må 
undersøkes spesielt mht. skredfare og ev. 
sikringstiltak. 
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Område: BK-10  

 

Dagens formål Boligeiendom + LNF 

Forslag til ny 
arealbruk 

Konsentrert 
boligbebyggelse 

Arealstørrelse 36 dekar 

Forslagsstiller Kommunen 

Området ligger rundt boligeiendommen 
Granbakken, i tilknytning til et nytt område for 
eneboliger vest i planområdet. For det meste 
skogsmark utenom boligeiendommen. Brukes 
delvis som beite.  

 

Delvis en stor boligeiendom som eier ønsker å 
utvikle til konsentrert boligformål, sammen med 
omliggende areal. For det meste skog og med 
helling som er godt egna til slik bruk. Får ny 
atkomst sammen med det frittliggende 
boligområdet inntil. Farlig utkjørsel til fv. 254 blir 
sanert. Gangavstand til skole og sentrum, og det 
etableres sikker gangforbindelse.  
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Område: 
Fjerdumsskogen 
(BF-1 – BF-3) 

 

 

Dagens formål LNF 

Forslag til ny 
arealbruk 

Frittliggende småhusbebyggelse 

Arealstørrelse 60 dekar (boligformål) 

Forslagsstiller Grunneier/Kommunen 

 

Beskrivelse:  
Området ligger vest for Segalstad Bru sentrum på 
vestsida av Baklivegen, mellom Fjerdumsmoen og 
Engeland. Etter innsigelse ved 1. gangs høring er 
området flytta mot øst, og beslaglegger mindre areal 
med dyrka mark/beite. Mesteparten er nå skogsareal. 7 
dekar med dyrka mark og 2 dekar med overflatedyrka 
jord og innmarksbeite blir omdisponert til byggeområde. 
2 automatisk freda kulturminner må frigis for planlagt 
utbygging, videre ligger ei kullgrop like utenfor 
planområdet. Området ligger nær sentrum, 
kollektivknutepunktet og offentlig tjenestetilbud. Det er 
kort avstand til skole og trygge forbindelseslinjer bidrar 
til at barn og unge kan sykle / gå til skole og 
fritidsaktiviteter. Utbyggingsområdene begrenser 
transportbehovet og bygger oppunder 
tettstedsutviklingen på Segalstad Bru. De 
samfunnsmessige positive konsekvensene er vurdert å 
oppfylle noen av forutsetningene for å avvike jordvernet. 
Atkomst fra Baklivegen, i stedet for gjennom 
industriområdet Bjørndalsvollen ved 1. gangs høring. 
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Fjerdumskogen sett fra Segalstad Bru 

I områdereguleringen foreslås følgende nye byggeområder med til sammen stipulert ca 293 boenheter 
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Områdene som er avmerket over og som forventes å ha slik potensiale for utbygging: 

 

Bygge-område areal m2 %-BYA m2 BYA Stipulert antall 
boenheter 

BK-1 36 567  
 
 
 

40 % 

14 627 70 

BK-2 10 572 4 229 20 

BK-3 1 583 633 4 

BK-4 3 868 1 547 7 

BK-5 6 760 2 704 12 

BK-6 2 649 1 060 4 

BK-7 1 982 793 2 

BK-8 (tidl. B9) 23 943 9 577 40 

BK-10 35 650 14 260 70 

 123 574 m2  49 430 m2 229 

 

BF-1 23 912  
 

30 % 

7 174 33 

BF-2 18 070 5 421 25 

BF-3 17 928 5 378 24 

 59 910 m2  17 973 m2 82 

 

I oversikten over er det i stipulert antall enheter lagt til grunn 200 m2 pr. boenhet i konsentrerte 

områder (BK-områder) og 250 m2 pr. bolig i BF-områdene (inkluderer parkering). Noe areal vil gå bort til 

interne veger. Utbyggingspotensialet er anslått til 229 enheter i konsentrerte områder og 82 enheter i 

frittliggende småhusbebyggelse / eneboliger. Det er nødvendig med nærmere undersøkelser av 

utbyggingspotensialet i forbindelse med detaljreguleringen. Områdene er delvis brattlendte og kuperte. 

Vi understreker at stipulert utbyggingsvolum er anslag og basert på avmerkede områder på kartet over. 

Anslaget tar ikke hensyn til eiendomsstrukturen eller grunneiers interesse og/eller mulighet for utvikling 

av eiendommen.  
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7 Næringsvirksomhet 

 

 

 

Innenfor planområdet finnes et stort mangfold av forretninger/næringsbedrifter. Dette er blant annet: 

Industri: Sagbruk, meieri, takstolprodusent og maskinentreprenør.  

Lett industri: Gausdal Mat, bilverksted, snekkerverksted, elektriker- og rørleggerbedrift. 

Storvarehandel: Felleskjøpet, Gausdal Landhandleri, gartneri- og hageutsalg. 

Detaljvarehandel: 3 matbutikker, sportsforretning, EL-forretning, bensinstasjon, optiker og kafe mm.  

Gausdal Bruvoll, Q-meieriet og PreTre er blant hjørnesteinsbedriftene på Segalstad Bru. De fleste som 

bor på Segalstad Bru lever med industribedriftene som en naturlig del av hverdagen. I tillegg til å være 

en viktig arbeidsplass for mange er bedriftene også gode ambassadører for Gausdal og et levende 

bygdesamfunn.  

Selv om virksomheten og drifta av disse anleggene er en naturlig del av Segalstad Bru fører 

virksomhetene til støy og ulemper for tettstedet. Tungtransport av tømmer og materialer gjennom 

sentrum oppleves som negativt for stedsutvikling og bokvaliteten i sentrum. Dette preger spesielt 

trafikkbildet og situasjonen for myke trafikanter i krysset mellom Vestringsvegen og Sagvegen, samt 

hovedkrysset ved brua. For å sikre trygge rammebetingelser for næringa og ei positiv utvikling i 

sameksistens med Segalstad Bru som tettsted, ble industriveg til Steinsmoen etablert. Mye av 

tømmertransporten til saga går likevel via sentrum og Sagvegen da tømmerlageret ligger i nordre del av 

industriområdet. I seinere tid har det kommet opp at det er mye industristøy fra produksjonen spesielt 

på sagbruket. Dette har skjedd etter investeringer i nytt utstyr, og produksjon i en lengre del av døgnet. 

Bedrifta er i gang med tiltak for å begrense ulempene spesielt for boligområdene.  
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7.1 Dagens situasjon  

7.1.1 Hjørnesteinsbedriftene 

 

Flybilde/film av Gausdal Bruvoll v/Brede Lesjø  

Gausdal Bruvoll Gausdal Bruvoll SA, har hovedkontor på Segalstad Bru og er en av landets 

toneangivende produsenter av alle tradisjonelle trelastprodukter i gran. Bedriften er en rendyrket 

samvirkebedrift som eies av ca. 1 300 skogeiere lokalisert fra Gjøvik/Toten i sør til Fron/Heidal i nord. 

Gjennom saging, høvling og annen videreforedling bearbeides det årlig ca. 160 000 m3 tømmer. Årlig 

omsetning er ca. 300 millioner kroner og bedriften sysselsetter ca. 100 årsverk. 

Virksomheten omfatter en moderne saglinje, tørking, sortering, høvling, pre-kutt av boligbyggesett, 

samt logistikk/vareutlevering. Gausdal Bruvoll satser sterkt på videreforedling og er en stor leverandør 

av pre-kutt byggesett til hus og hytter. 

Sagbruket har investert betydelige midler i anlegget på Segalstad Bru og all produksjon er nå i Gausdal. 

Det omfatter blant annet en helt ny fabrikk for overflatebehandling av utvendig panel, høvleriet er 

oppgradert, det er større lagerkapasitet for ferdigvarer. 

 

 

Pretre åpnet sine produksjonslokaler i Gausdal 

september 2010. Dette er Norges største og 

mest moderne takstolfabrikk i Europa.

 

Fabrikken har 5000 m2 under tak. Arbeidet er svært automatisert, så produksjonen er firedoblet i 

forhold til tidligere. Ved maks. produksjon kommer det ut en ny takstol hvert 80. sekund. Hovedkontoret 

er i Stryn. PreTre har fabrikker også i Stryn, Steinkjer og Tvedestrand, men fabrikken i Gausdal er den 

desidert største. 



   

 

 

 

 

 

Q-meieriet ble etablert i 1998.  

Innledningsvis startet produksjon av helmelk, skummet melk, 

kulturmelk, fløte, lettrømme og gardsrømme. Kavli kjøpte alle 

aksjene i 2000 og Q-meieriene ble etablert som selskap. I 2001 

inngikk Norgesgruppen og Q-Meieriene avtale om riksdekkende 

levering av Q-produkter. I 2003 lanserte Q-Meieriene, som første 

norske meieri, melk med skrukork. I 2005 doblet Q-meieriene 

salget i løpet av 14 dager. I 2011 ble produksjon i Gausdal bygd ut. 

I 2015 ble utbygging og nye begerprodukter lansert. Etter 

oppstarten er det investert anslagsvis over 500 millioner i 

anlegget.

 

Q-meieriet 
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7.1.2 Næringsareal 

 

 

 

Kartet over viser regulert næringsareal på Segalstad Bru. I sum finnes ca. 60 dekar ferdig regulert 

industriareal disponibelt – hovedsakelig på Steinsmoen (47 dekar + 12 dekar tømmerlager mm). I løpet 

av høsten 2017/vinteren 2018 har kommunen gitt opsjoner på salg av hele dette arealet, slik at det nå 

ikke finnes ledig nærings-/industriareal omkring Segalstad Bru.  
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De ubebygde arealene ligger helt sør på Steinsmoen, men disse er nå påtinga av en stor virksomhet. 

Steinsmoen er regulert, men mesteparten disponeres av Gausdal Bruvoll og Pretre. Ett 

sammenhengende område på 47 dekar – i sør er foreløpig ikke solgt, men det er i gang forhandlinger 

med en bedrift som vil kjøpe hele arealet. Videre er det 12 dekar mellom Gausdal Bruvoll og GLØR sitt 

renovasjonsanlegg som ikke er tatt i bruk, men her ønsker nå sagbruket og GLØR å kjøpe mesteparten 

av dette arealet for utvidelser av sine virksomheter.  

 

Industriareal som ikke er tatt i bruk - Steinsmoen 
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7.2 Fremtidig situasjon 

 
Utvidelsen av industriområdene på Steinsmoen ble regulert i 2009 og opprettholdes også i denne 

planen. Q-meieriet har for lite areal og det er derfor undersøkt muligheten med å flytte Gausa og utvide 

næringsarealet her. Det er gjennomført vannlinjeberegning og vurderinger mht. flomfare og naturmiljø.  

Foruten relativt begrensa utvidelsesmuligheter ved Bjørndalsvollen er noen områder på sørsida av Jøra 

og Baklivegen (ved Steinsgruva) vurdert som aktuelt for ny næringsvirksomhet.  
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Område: I-8  

 

Dagens formål LNF/ Bruk og vern av 
sjø og vassdrag - 
naturvern 

Forslag til ny arealbruk Industri  

Arealstørrelse 9 (+6) 

Forslagsstiller Gausa AS og O. Kavli / 
Q-meieriene 

Beskrivelse: Q-meieriet – utvidelse/flytting av 
elva. Flyttinga av elva gir 9 daa utvidelse.  

 
Q-meieriene har hatt en betydelig produksjonsvekst siste årene og medført behov for økt 
bygningsmasse, produksjonsarealer og økt lagerkapasitet (tørrlager, råvarelager og kjølelager). Dagens 
eiendom er utnyttet fullt ut. Fyrhus er bygd på vestsida av elva for å frigjøre bygningsareal på 
eiendommen. Det er fortsatt behov for større arealer og da også med tanke på atkomst, transport og 
parkering.  
Ysterieiendommen er innelåst mellom elva, vegen og «internatet». Det er ikke økonomisk forsvarlig å 
flytte meieriet til en annen tomt etter alle investeringer som er gjort på meieriet. Gaus AS ønsker 
derfor at ysterieiendommen utvides til å omfatte deler av vollen på vestsida av elva. Ved å flytte elva 
frigjøres areal til industriareal. Forslag til ny atkomst fra nord er tatt ut etter innsigelser. Det foreslås at 
ny atkomst vurderes i reguleringsplan samtidig med plan for utvidelse av arealet og flytting av elva. 
Dette vil også forbedre boforholdene på internatet.  
Gausavassdraget er verna av hensyn til kombinasjon naturvern- og friluftslivsinteresser. Gausa er viktig 
for storauren, som gyter både i hovedelva og i sidebekker til denne. Det er ikke tillatt med inngrep som 
reduserer verdien for landskapsbildet, naturvern, friluftsliv, vilt, fisk, kulturminner og kulturmiljø.   
For utvikling av Q-meieriet (I-8), samt flomforebyggende tiltak er det derimot helt nødvendig at et parti 
av elveløpet flyttes som vist i plankartet. Mot flomutsatt bebyggelse kan det etableres 
flomvern/flomvoll. 
 
Konsekvensutredningen for naturmiljøet i forbindelse med en flytting av elva er utført av Asplan Viak.  
De skriver i sin vurdering:  
«Omfang og konsekvens av utretting av elveløpet som skissert på fig. 1 vil i høy grad avhenge av 
hvilken utforming elveløpet kan gis ved omlegging. Deler av eksisterende elveløp som vil bli erstattet 
gjennom det foreslåtte tiltaket er allerede sterkt påvirket av kanalisering, og en endring av elveløpet, 
for eksempel gjennom en variert utforming og reetablering av vegetasjonssoner langs nytt løp kan gi en 
betydelig forbedring av kvaliteten mht. biologisk mangfold». 
 
Utredningen anbefaler nytt elveløp under gitte forutsetninger for oppbygging av elveløpet og 
vegetasjonssonene. Flytting av Gausa og utvidelse av I-8 – er vurdert å gi samla middels positiv 
konsekvens og er tatt inn i reguleringsplanen. 
Konklusjon: 
Samla konsekvens for flytting av Gausa og utvide I-8 – er vurdert å gi samla middels positiv konsekvens 
og anbefales. Det er lagt inn bestemmelser som sikrer at både sikkerhet og hensyn til miljøet i og langs 
elva blir ivaretatt gjennom detaljreguleringsplan.  
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Område: N-4 

 

Dagens 
formål 

LNF 

Forslag til ny 
arealbruk 

Næring 

Arealstørrelse Ca. 7 dekar 

Forslagsstiller Kommunen 

Beskrivelse: Naturlig 
utvidelse av 
næringsarealene mot vest. 
Områdene er avsatt til 
industri i 
kommunedelplanen. 

 

Samlet vurdering 
Ingen registrert sårbare eller trua arter. Utvidelse av næringsarealet vil i liten grad påvirke jord- og 
skogbruksinteressene. Området ligger i landskapsrommet rundt Segalstad Bru og vil i liten grad bli eksponert mot 
omgivelsene. Det er ikke kjent at området benyttes til friluftsliv, uteopphold eller lek og er ikke en del av viktig 
overordna grønnstruktur. Utvidelsen fører til at kulturminner må frigis og vurdert som negativ konsekvens. 
Forretningsbebyggelse her betraktes som sentrumsnært og i sammenheng med næringsområdene i sentrum. 
Virksomheten fører til noe støy fra transport og drift av anlegget generelt som er vurdert negativt. Utvidelsen er 
negativ for eksisterende enebolig i området og må hensynstas ved detaljreguleringen av området. 
Konklusjon: 
Samla konsekvens for utvidelse av næringsarealet N-4 – er vurdert å gi samla middels positiv konsekvens og 
anbefales. 
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Steinsgruva - næringsområde  

Steinsgruva ligger sør for Jøra. Området har atkomst via Baklivegen. S.& O. Grimstad (transport) og 

Gausdal Turbuss er etablert i området i dag. Foruten næringsvirksomheten er det 9 boliger i dette 

området. Det er foreslått en utvidelse av næringsarealene rundt og sør for etablert næringsvirksomhet.  

 

 

Område: N-8 og N-9 

 

Dagens formål LNF  

Forslag til ny 
arealbruk 

Næring 

Arealstørrelse 17 + 5,5 dekar 

Forslagsstiller Kommunen.  

Beskrivelse: Området utgjør naturlig utvidelse 
av næringsarealene ved Steinsgruva.  
Er vurdert samlet da grunnforholdene og 
næringsarealet er tilsvarende. 

 

Samlet vurdering 
Ingen registrert sårbare eller trua arter. Skogsareal. Ca. 19 dekar er registrert som dyrkbart. Terrenget 
er kupert, og det er relativt grove masser med grus. Utvidelse av næringsarealet vil gi negativ 
konsekvenser for skogbruksinteressene. Området ligger langs Baklivegen og i begrensa grad eksponert 
mot omgivelsene. Det er ikke kjent at området benyttes til friluftsliv, uteopphold eller lek og er ikke en 
del av viktig overordna grønnstruktur. Det er ikke registrert kulturminner i området. Tilrettelegging for 
næringsareal er viktig for næringsliv og bosetting i kommunen. Området har liten verdi for 
tettstedsutvikling og gir positive konsekvenser for samfunnet. Virksomheten fører til noe støy fra 
transport og drift av anlegget generelt som er vurdert negativt for tettstedsutviklingen. Utvidelsen er 
negativt for enebolig i Steinslia og må hensynstas ved detaljreguleringen av området. Samtidig er kort 
avstand mellom sentrum og næringsarealene vurdert som positivt for folkehelsen. 
Konklusjon: 
Samla konsekvens for utvidelse av næringsarealene N-8 og N-9 er vurdert å gi samla middels positiv 
konsekvens og anbefales. 



  Områderegulering Segalstad Bru - Planbeskrivelse 

Områderegulering Segalstad Bru – kommunestyret 29.11.2018  Side. 130 

 

 

Område: N-10 og N-11 

 

Dagens 
formål 

LNF  

Forslag til ny 
arealbruk 

Næring 

Arealstørrelse 35 + 21,5 
dekar 

Forslagsstiller Kommunen.  

Beskrivelse: Området utgjør 
naturlig utvidelse av 
næringsarealene ved 
Steinsgruva.  
Er vurdert samlet da 
grunnforholdene og 
næringsarealet er 
tilsvarende. 

  

Samlet vurdering 
Ingen registrert sårbare eller trua arter. Skogsmark med middels bonitet og omdisponeringen er vurdert å gi 
middels negativ konsekvenser for skogbruksinteressene. Samla er ca. 42 dekar kartlagt som dyrkbar jord, 
men arealet er kupert med noen brattere partier og relativt grove grusmasser. Det er ikke kjent at området 
benyttes til friluftsliv, uteopphold eller lek, men eldre veifar øst for området brukes som tursti og er del av 
den overordna grønnstrukturen. Denne blir ivaretatt. Det er registrert 10 kullgroplokaliteter som er 
automatisk freda i området, disse er godkjent frigitt av Riksantikvaren under vilkår av utgraving. Området har 
liten verdi for tettstedsutvikling og gir begrensa negative konsekvenser for samfunnet. Virksomheten fører til 
noe støy fra transport og drift av anlegget generelt som er vurdert negativt for tettstedsutviklingen, men 
avstand til bolig og sentrumsområdet innebærer begrensa negative konsekvenser. 
Konklusjon: 
Samla konsekvens for utvidelse av næringsarealene N-10 og N-11 er vurdert å gi samla middels positiv 
konsekvens og anbefales. 
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Område: N-13 

 

Dagens formål LNF 

Forslag til ny 
arealbruk 

Næring 

Arealstørrelse 9,2 dekar 

Forslagsstiller Kommunen.  

Beskrivelse: Et mindre 
område inntil Baklivegen og 
Grønlandsvegen like ved 
Grønlandsbua. Skogsmark og 
delvis grunnlendt.  

 

Samlet vurdering 
2 dekar er dyrka mark, ellers er det skogsmark. Det er ikke registrert sårbare eller trua arter området. 
Området ligger lavt i terrenget og vil i liten grad blir eksponert mot omgivelsene. Det er ikke kjent at 
arealet blir benyttet til friluftsliv, uteopphold eller lek, men det går turstier på andre sida av 
Grønlandsvegen og oppover langs elva. Det er ikke kjent automatisk freda kulturminner i området. 
Tilrettelegging for næringsareal er viktig for næringsliv og bosetting i kommunen. Utvidelse av 
virksomheten kan føre til noe støy fra transport til/fra virksomhet gjennom sentrum, hvilket er vurdert 
negativt. Det er derimot positivt at næringsarealene ligger sentrumsnært.  
Konklusjon: 
Små konsekvenser for andre formål. N-13 er vurdert å gi samla middels positiv konsekvens og 
anbefales. 
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Område: I/L-4 

 

Dagens formål LNF  

Forslag til ny 
arealbruk 

Industri/Lager 

Arealstørrelse 13 dekar 

Forslagsstiller Grunneier  

Beskrivelse: Området utgjør utvidelse av 
næringsarealene rundt Steinsgruva.  
 

  

Samlet vurdering 
Ingen registrert sårbare eller trua arter. 10 dekar er kartlagt som dyrkbart, men arealet har i senere tid 
vært benytta som deponi/fyllplass for løsmasser. Næringsarealet vil gi lite negativt omfang for 
skogbruksinteressene. Området ligger langs Baklivegen og i noe grad eksponert mot omgivelsene. Det 
er ikke kjent at området benyttes til friluftsliv, uteopphold eller lek og er ikke en del av viktig overordna 
grønnstruktur. Det er ikke registrert kulturminner i området. Tilrettelegging for næringsareal er viktig 
for næringsliv og bosetting i kommunen. Området har liten verdi for tettstedsutvikling og gir positive 
konsekvenser for samfunnet. Virksomheten fører til noe støy fra transport og drift av anlegget generelt 
som er vurdert negativt for tettstedsutviklingen. Forslaget er ikke vurdert å gi konsekvenser for 
folkehelsa.  
Konklusjon: 
Samla konsekvens for I/L-4 er vurdert å gi samla liten positiv konsekvens og anbefales. 

 

 
Utvidelse av næringsarealet ligger i skogsarealet til venstre og bak eksisterende næringsvirksomhet i 

Steinsgruva. Jordbruksarealet ovafor er tatt ut etter 1. gangs høring 
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Områdene som er avmerket over og som forventes å ha slik potensiale for utbygging: 

Bygge-område areal m2 % BYA m2 BYA 

I-5 47 795 70 % 
70 % 

 
 
 

80 % 

33 457 

I-8 8 165 5 716 

I/L-3 Tømmerlageret 6 354 0 

N-4 7 202 5 762 

N-8 16 821 13 457 

N-9 5 592 4 474 

N-10 34 797 27 838 

N-11 21 467 13 919 

N-13 9 227 7 382 

I/L-4 12 869 100 

SUM 170 289  112 105 

 

Oversikten viser maks utnyttelse. I virkeligheten er den reelle utnyttelsen av industritomtene lavere da 

slike bedrifter vil ha behov for både parkering og lagerareal. Områder merket med grønn farge i 

oversikten over er avklart tidligere i reguleringsplan, og disse er det også opsjon på. 
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7.2.1 Handel og service 

Handel og service på Segalstad Bru er variert og mangfoldig. I tillegg til lokalmarkedet bidrar tilreisende 

til Skei og Vestfjellet/Espedalen til en del av omsetninga i forretningene. Hovedtyngden av 

detaljvarehandel ligger i sentrum langs Gausdalsvegen og Fargerivegen/Vestringsvegen. Bygg med lysblå 

farge i kartet nedenfor er bygg som i dag benyttes til forretning, i de fleste tilfeller i kombinasjon med 

kontor eller bolig.  

 

Illustrasjon som viser eiendommer med virksomheter i drift. Illustrasjonen er ikke uttømmende 

 

Detaljvarehandel i sentrum langs Gausdalsvegen (fra Nørstegård), Vestringsvegen og Fargerivegen 
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Detaljvarehandel er foreslått organisert i tilknytting til eksisterende forretningsbebyggelse og vist i 

kartet nedenfor. Det følger opp målsetningene med planarbeidet og de anbefalingene som kom fram i 

paralelloppdragene.  

 

Områder regulert til sentrumsformål – forretningsvirksomhet med anledning til å drive detaljvarehandel 

Med unntak av noen områder forutsetter utvikling innenfor denne sonen konvertering av eksisterende 

bebyggelse. Endring av eindomsstruktur, utbygging av infrastruktur, eller andre element kan komplisere 

utvikling. Vi har gjort en skjønnsmessig vurdering av områdene regulert til S (Sentrumsformål) og hvilke 

muligheter de enkelte områdene har for utvikling i den nærmeste framtid. Områder med en 

fragmentert eiendomsstruktur og eksisterende bebyggelse og reguleringsmessige begrensninger er 

trolig de vanskeligste å utvikle. 

Områdene er inndelt i 3 ulike utviklingskategorier. 

  
Ubebygde tomter, enhetlig eiendomsstruktur, ingen spesielle begrensninger  

 

  
Utvikling mulig, men eks. bebyggelse, eiendomsstruktur e.l. kompliserer utvikling  

 

  
Lite utviklingspotensial. Dagens bygningsmasse relativt ny / fragmentert 
eiendomsstruktur / trolig lite interesse for utvikling hos private interesser/gårdeier. 
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Områdene som er avmerket over og som forventes å ha slik potensiale for utbygging: 

Bygge-
område 

Areal 
m2 

Areal 
(m2)  
Lett å 
utvikle 

m2 
BYA 

Areal 
(m2)  
Vansk. 
å utv. 

m2 
BYA 

Områdenavn 
 

S-2 6 101 6 101 3 660   Ved KIWI mm. 

S-3 (225/112) 5 264 1 000 600   Halve kommunens P-plass bak Rema  

S-19 (halve) 2 842 1 200 720   Mellom Gausdal Bruvoll og komm.hus 

S-13 4 695 4 695 2 817   Elvestrand 

S-14 2 757 2 757 1 654   Elvestrand 

SUM  15 753 9 451    

S-6 4 880   4 342 3 039 Furulundvegen 4, 6 og 8 

S-8 1 689   1 689 1 013 Furulundvegen 3 og 5 

S-9 8 089   8 088 5 661 Driftsstasjonen 

S-10 7 280   7 279 5 095 Bensinstasjonen 

S-16 16 169   8 530 5 971 Eneboligene fra Nørstegård til Høslan 

S-19 2 842   2 842 1 989 Del av p-plass kommune + nord for saga 

SUM    32 770 22 768  

S-1 2 626     Furulund 

S-3 (deler) 4 264     Europris 

S-5 5 907     Hageland, Optiker frisør mm. 

S-7 3 504     GAVO-bygget 

S-11 1 087     «hjørne-kafeen» 

S-15 5 493     Nørstegård Spar + Maler Karlsen 

S-17 5 029     Gml. Gausdal Landhandleri 

S-18 5 016     Kommunehuset 

SUM  95 534 15 753 9 451 32 770 22 768  

 

I sentrum er det regulert 96 dekar til sentrumsformål, med mulighet for å kombinere bolig, forretning, 

kontor og tjenesteyting. Etasjen i nivå med gate/veg er forbeholdt forretning/tjenesteyting. Av dette er 

15 dekar vurdert å ha gode forutsetninger for ny bebyggelse og høyere utnyttelsesgrad. 32 dekar har 

potensial for utvikling, men her vil eksisterende bebyggelse og dagens eiendomsstruktur være 

utfordringer for utvikling. Resterende 49 dekar er vurdert ferdig utbygd, eller vil ta lang tid å 

konvertere/utvikle.  
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8 KULTURMINNER 

 

 

Segalstad Bru har en lang bosetningshistorie, med funn fra yngre steinalder, bronsealder og jernalder. 

Under dagens dyrka mark kan det ligge spor etter fortidens hus, gravminner og aktiveter som kan gi ny 

og viktig kunnskap om den tidligeste bosetningen og historien i Gausdal. Kartet over viser en 

sammenstilling av automatisk freda kulturminner, ikke freda kulturminner og nyere tids kulturminner. 

Det som tidligere er regulert for utbygging er stort sett befart mht. kulturminner tidligere. Oppland 

fylkeskommune ved kulturarv gjennomførte våren 2016 overflatebefaring av ikke tidligere registrerte 

områder. I tillegg til tidligere kjente kulturminner fant OFK 8 kullgroper. Dette er 5 kulturminner ved  

Steinslia og 3 sør for Fjerdumsmoen. Det er i tillegg gjort funn av nyere tids kulturminner i begge disse 

områdene. 

Ved ny registrering ved 2. gangs høring er det gjort funn av ytterligere kullgroper.  

Kulturminner i området  er vist i kartet over, og de som ligger i byggeområder er søkt frigitt etter 

kulturminneloven.   

Det ble gjennomført sjakting på Segalstad-jordet høsten 2016 med funn av eldre dyrkingslag (mellom 

385 – 535 e.kr) under dagens pløyelag. I følge befaringsrapport datert 14.11.2016 er funnet på en 
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avgrenset del av jordet. Registrerte og frigitte kulturminner legges i plankartet med identifikasjon og 

med status som bestemmelsesområde med tilhørende reguleringsbestemmelse.   

I tillegg til registrert funn i forbindelse med overflatebefaringa har OFK – kulturarv vurdert potensialet 

for funn av automatisk freda kulturminner på dyrka mark i følgende areal: gnr./bnr. 147/1 (Steine) østre 

del av planområdet mellom fv. 255 og Gausa, 147/22 (Dalset) – på sørsida av Jøra og fv. 315, Gnr 225 

bnr. 1 Segalstad gard (Segalstad-jordet, ikke hamninga), dyrka areal vest for Linflåa Idrettsplass. 

Områdene er vist i kartet nedenfor. Segalstadjordet er vurdert egna for utbygging og sjakting er derfor 

gjennomført her. I de andre 3 områdene merket med rødt i kartet nedenfor er utbygging ikke aktuelt. 

 

 

Dyrka jord som OFK foreslår sjaktet merket rødt 

 

Nye krav til kulturminneundersøkelser for at undersøkelsesplikten skal være oppfylt innebærer at også 
dyrka jord nå skal undersøkes, selv om arealet skal videreføres til jordbruk (LNF). På dyrka mark 
gjennomføres slik undersøkelse som sjakting. I forbindelse med områdereguleringen blir kommunen 
økonomisk ansvarlig for slike undersøkelser. Sjakting er relativt arbeidskrevende og innebærer 
uforholdsmessig stor kostnad for kommunen. Gausdal kommune ser det som lite formålstjenlig å sjakte 
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dyrka mark som skal videreføres til jordbruksformål og ligger i ytterkanten av planområdet. Planområdet 
ble derfor våren 2016 redusert, slik at det er bare området på Segalstadjordet som er sjakta. De andre 
områdene kom utenfor ny plangrense.  
 
I forbindelse med 2. gangs høring har fylkeskommunen v/fylkeskonservator sendt søknad til 
Riksantikvaren om frigivelse av de automatisk freda kulturminnene. Riksantikvaren har ved brev den 
25.10.2018 gitt dispensasjon til inngrep i til sammen 16 kullgroper under forutsetning av at disse 
undersøkes arkeologisk før planlagte tiltak iverksettes. Riksantikvaren har gitt tillatelse til at dyrkingslag 
id. 223591 (på Segalstadjordet ved ny Kanadaveg) kan fjernes uten vilkår om ytterligere undersøkelse. 
Det er videre stilt krav til at bestemt tekst tas inn i reguleringsbestemmelsene.  
 
De automatisk freda kulturminnene der det skal foretas arkeologisk utgraving har slik identifikasjon:  
127314, 127375, 127378, 127379, 126680, 126682, 216663, 216664, 216666, 216667, 241692, 241875, 
241877, 242112, 242115 og 242117. Disse er markert med bestemmelsesområde i plankartet.  
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9 Grønnstruktur 

9.1 Aktivitetsområder og turveier 
Gausdal og Segalstad Bru er preget av aktivt landbruk. Tettstedet grenser til store sammenhengende 

skog-/friluftsområder med fine rekreasjonsmuligheter. Det er et relativt godt utbygd nett av turstier, 

gang- og sykkelveger/fortau innenfor planområdet. Viktige suppleringer av gang og sykkelveger/fortau 

er omtalt i kap. 5. Tre offentlige områder er tilrettelagt for utendørs lek og aktivitet. Dette er 

idrettsanlegget på Linflåa (nr.1 i kartet nedenfor), nærmiljøanlegg ved GVS (3) og anlegget ved Fjerdum 

skole (4). På Linflåa er det regulert mulighet for utvidelse av dette anlegget (2). Det er 4 lekeplasser 

regulert i omkringliggende boligområder (pkt. 5-8 i kartet nedenfor). 

 

Kartet viser lekeplasser og tilrettelagte områder for lek/aktivitet. Røde linjer er g/s-veger/fortau/gatetun. 

Grønne linjer er stier/turveier/turdrag - eksisterende og nye. 

Lek- og aktivitetsområdene ligger i randsona til sentrum. I områdereguleringen foreslås i tillegg et 

mindre areal i sentrum – foran kommunehuset (9).  
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Ved Gausdal Arena finnes det flerbrukshall, dansesal, styrkerom, klubbrom. På Linflåa er det ny 

idrettsplass med stadionanlegg (friidrettsanlegg m/naturgress fotballbane i midten) og kunstgressbane 

og idrettshus. Regulert område gir rom for eventuelle utvidelser med for eksempel mindre fotballbaner, 

samt terreng-løyper og parkering Det er nærmiljøanlegg i tilknytting til Fjerdum skole, balløkke i 

Fjerdumsenga og utendørs nærmiljøanlegg ved Gausdal VGS.  

 

Mye av den organiserte aktiviteten foregår i tilknytting til Linflåa idrettsanlegg og Gausdal Arena / GVS. 

 

 

Kunstgressbana på Linflåa 

 

Gausdal Arena 

Utvikling av Segalstad Bru vil i framtiden skje gjennom fortetting i sentrum og nye utbyggingsområder i 

randsona til sentrumskjernen. Tilrettelagte områder for aktivitet og gode forbindelseslinjer er viktig for 

folkehelsen og barn og unges oppvekstmiljø. Fra boligene bør det være mulig å bevege seg trygt som 

fotgjenger/syklist via gang- og sykkelveger, turveier og grønne områder til sentrale målpunkt innenfor 

planområdet og til turmål omkring. Forbindelseslinjene sikres gjennom utbedring av gang- og 

sykkelvegnettet. I tillegg foreslås turveger langs Gausa. 
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9.1.1 Turveier 

Turveiene skal være forbeholdt gående og syklende. Det er ikke tillatt med motorisert ferdsel foruten 

drift og vedlikehold, men turveiene skal tilrettelegges for helårs bruk, vinterbrøyting. Belysning av stiene 

vil være tillatt.  

 

Turveg mellom Øverjordsvegen og Bjørndalsvegen. 

9.1.2 Turdrag langs Gausa (mot Fjerdum skole) 

Vann beriker friluftslivsopplevelsen, og er en direkte forutsetning for en rekke aktiviteter. Noen av de 

viktigste tur- og rekreasjonsområder ligger ofte i tilknytning til vann og vassdrag. Gausa er i dag lite 

tilgjengelig. Kantsona langs vassdraget er smal og dyrka mark på begge sider av vassdraget (nord for 

sentrum) begrenser befolkningens tilgang til elva. Turdraget/stien blir en viktig forbindelse for barn og 

unge mellom skolen og sentrum og et turmål for beboere og besøkende i sentrum. En sti langs Gausa 

foreslås tilrettelagt som en kultursti med info-tavler om natur- og kulturhistorien på Segalstad Bru.  

Gausa ved Fjerdum skole 

 

 

 

 

 

Det er ei smal stripe med kantvegetasjon mellom Gausa og 
dyrka mark
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Ny sti langs Gausa – vist med grønn linje. Fjerdum skole og Gausdal Arena / GVS markert i kartet. 
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Forslag til sti langs Gausa. Skissen forutsetter flytting av Gausa ved Q-meieriet. 

Landbruksvegen fra Baklivegen mot Fjerdum benyttes i dag som turvegforbindelse mellom Baklia og 

Fjerdum skole og er i planforslaget videreført som gang- og sykkelveg i kombinasjon med landbruksveg.   

 

Landbruksvegen fra Baklivegen mot Fjerdum skole - viktig grønn forbindelse mellom Baklia og skolen 
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9.1.3 Tilrettelegging langs Gausa (mot Steinsmoen) 

Gausa gir unike muligheter for utvikling av Segalstad Bru. Elva renner gjennom sentrum, men er i liten 

grad tilrettelagt for bruk. Elva ligger i «bakgården» til forretningsbebyggelsen. Elvas potensial som 

attraksjon i sentrum er ikke utnyttet. Ved å legge til rette for ferdsel og aktivitet langs elva blir elveløpet 

en kvalitet for sentrum 

 

Gausa mellom bruene 

Friområdene langs Gausa, mellom Segalstad Bru og Steinsmovegen foreslås videreutviklet som 

grønnstruktur med anlegg for uteopphold og rekreasjon. Områdene er i dag lite tilrettelagt og kan gis et 

parkmessig preg. Innenfor områdene bør det gis anledning til tiltak som gjør elva/vannet mer tilgjengelig 

for opplevelser og aktiviteter for allmennheten. 

 

Gausa sør for gangbrua 
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Parti av elva fra Steinsmovegen til Segalstad Bru 

 

Kartet nedenfor viser del av sona langs elva som anbefales tilrettelagt til friområde for friluftsliv og 
uteopphold. Røde linjer viser viktige forbindelseslinjer som er opparbeidet. Disse foreslås utviklet med 
ny gangbru over elva (merket 1) og ny forbindelseslinje langs østsida av elva, nord for Steinsmovegen. 

 

Tilrettelegging langs elva –  (1) nye gangforbindelse over elva og (2) utbedring av turvegnettet på østsida  
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9.2 Gausa - vassdrag og strandsone 
 

Gausa er verna av hensyn til kombinasjon naturvern- og 

friluftslivsinteresser. Gausa er viktig for storauren, som 

gyter både i hovedelva og i sideelver til denne. Det er 

ikke tillatt med inngrep som reduserer verdien for 

landskapsbildet, naturvern, friluftsliv, vilt, fisk, 

kulturminner og kulturmiljø.  

For utvikling av Q-meieriet (I-8), samt 

flomforebyggende tiltak er det derimot helt nødvendig 

at et parti av elveløpet flyttes. 

 

 

 

 

Gausa nordvest for Q-meieriet 

 

 

 

 

En smal og relativt påvirket lauvskogsbord følger elveløpet i vestlig del av elva 
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Parti av elva ved Q-meieriet 

 

Konsekvensutredningen for naturmiljøet i forbindelse med en flytting av elva er utført av Asplan Viak.  

De skriver i sin vurdering:  

«Omfang og konsekvens av utretting av elveløpet som skissert på fig. 1 vil i høy grad avhenge av 

hvilken utforming elveløpet kan gis ved omlegging. Deler av eksisterende elveløp som vil bli 

erstattet gjennom det foreslåtte tiltaket er allerede sterkt påvirket av kanalisering, og en endring 

av elveløpet, for eksempel gjennom en variert utforming og reetablering av vegetasjonssoner 

langs nytt løp kan gi en betydelig forbedring av kvaliteten mht. biologisk mangfold». 

 

Utredningen anbefaler nytt elveløp under gitte forutsetninger for oppbygging av elveløpet og 

vegetasjonssonene. Asplan Viak har i tillegg vurdert flomfare i eksisterende nytt elveløp. Mot flomutsatt 

bebyggelse må det etableres flomvern. 
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9.3 Landbruk 

 
Segalstad Bru ligger i et aktivt landbruksområde. Tettstedet er omgitt av dyrka mark, overflatedyrka 

areal og beite helt inn til sentrum. Spesielt på solsida – fra dalbunn til «trea høgda» - er det meste av 

tilgjengelig areal dyrka. Bratte partier er trolig hovedårsaken til at noen areal ikke er dyrka opp.  En 

videre utbygging i solsida vil vanskelig kunne skje uten at det kommer i berøring med dyrka mark.  

 

Bonitetskart med plangrensa for områdereguleringen 
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Figuren nedenfor viser planlagte utbyggingsområder på oversiktsnivå. Det er lagt vekt på at nye 

utbyggingsområder, og spesielt til boligformål, skal ha sentral beliggenhet med nærhet til sentrum, 

skole, aktivitetsområder og offentlig tjenestetilbud. Samtidig er det et mål med minst mulig inngrep i 

jordbruksarealer. Dette kan likevel i noen tilfeller være nødvendig for å unngå ytterligere spredning av 

utbyggingsområder langt fra sentrum og for å unngå utbygging i landbruksområder mer perifert fra 

sentrum.  
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Ny arealbruk fører til slik omdisponering av fulldyrka jord (F-rød farge), overflatedyrka (OFD-oransje), og 

innmarksbeite (IB-gul)), samt areal som er kartlagt som dyrkbare (grønn). 

Kart– 
henvisning 

Område 
  Type / areal (dekar) 

Endres til: 

FF OFD IB Dyrkb. 

1 BK-1,2 Fjerdum 30   15,3   
Bolig 
konsentrert 

2 
BF-1-3 
Fjerdumskogen  

7,4   1,7   
Bolig 
frittliggende 

3 
N-13 Ved 
Grønlandsbrua 

2,0       Næring 

4 
I-8 m.m. 
Segalstad-
vollen 

11,2     0,5 
Industri, 
flytting elv 

5 Langs Gausa 3,6       
Tursti – langs 
elva 

6 Kanadavegen  7,3       
Ny f.veg med 
gs-veg 

7 Steinslia       65 Næring 

8 Uta Baklivegen       10,3 Industri/Lager 

SUM avgang jordbruksareal 61,5 0 17 75,8   

 

Etter kommunens vurdering er arealet som er kartlagt som dyrkbart relativt marginal dyrkingsjord. 

Terrenget er kupert og delvis bratt, og med relativt grove masser (grus). Inntil arealet ligger et gammelt 

grustak som seinere er tatt i bruk til industriformål (Steinsgruva som er basis for en stor 

transportbedrift). En vesentlig del av den dyrka jorda er i kommunens eie (30 dekar fra tidligere Fjerdum 

gard – BK-1 – BK-2). Dette er kommet inn etter 1. gangs høring, da det var innsigelse på jordbruksarealer 

fra Segalstad gard. Fylkesmannen anbefalte i stedet å vurdere disse arealene på Fjerdum. 
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De landbrukseiendommene som blir mest berørt av planforslaget framgår av tabellen nedenfor. Den 

viser arealressurser og driftsform pr. i dag, samt avgang av areal til utbyggingsformål. 

 

Eiendom  Gnr/bnr 
Dyrka 
jord 

Overfl. 
Beite 

Skog Skog Skog 
Driftsform 

dyrka høg middels låg 

Steine 
nordre 

148/1, 
224/179 

134 0 56 1012 1266 1815 Ammeku 

  avgang       122,6 48,7     

Sjurrud 
222/4, 
224/9 

33 0 19 11 1 0 Sau 

  avgang 5,7     5,7 0,8     

Fjerdrums- 
moen 

224/8 103 0 0 4 0 0 Melkeku 

  avgang 5,3     1,4       

Segalstad 225/1 367 1 11 446 137 68 Korn/gras 

 1 avgang 22   3 1 0     

Sørsvea 
225/11, 
148/14 

95 2 18 48 5 1 Ammeku 

  avgang 2,0   0,0 1,5 0,5 0,4   

Engeland 226/1 263 26 79 329 92 0 Ammeku 

  avgang 0,0 0,0 1,7 36,3       

 

                                                           

1 Herav er 11 dekar omdisponert gjennom tidligere regulering, men ikke tatt i bruk 
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9.4 Mineralressurser 

 
Ressurskartet nedenfor er oversendt fra Direktoratet for mineralforvaltning, som ønsker at temaet 

beskrives nærmere i planen. Det er betydelige grusressurser i Segalstad Bru-området, og store mengder 

er tatt ut over tid. Grusmassene inneholder også et viktig grunnvannsreservoar, særlig under og på 

nord- og vestsida av sentrum. På nordsida av Vestringsvegen er det tatt ut mye grus over lang tid, og 

disse arealene er etterpå oppdyrka og reguleres til LNF. Arealene er stort sett nedbygd og lite aktuell for 

uttak annet enn i forbindelse med ny utbygging. Også forekomsten ved Dalset (sjå kartet) er tatt ut, og 

uttaket er avslutta. I Steinsgruva (mellom Steinslia og Grønlandsbrua på kartet) har det vært uttak som 

er avslutta, og området brukes nå som næringstomt for ei transportbedrift.  

Mellom Steinsgruva og Steinslia er det potensiale for nyttbar grus. Dette bør vurderes nærmere, senest i 

forbindelse med detaljregulering for utvikling til næringsområde. 
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10 NATUR – VURDERING ETTER NATURMANGFOLDLOVEN 
 

Områdereguleringsplan for Segalstad Bru gir hjemmel for tiltak og utbygging som kan berøre 

naturverdier. Konsekvenser av reguleringen er derfor vurdert etter naturmangfoldlovens bestemmelser 

om offentlig beslutningstaking §§ 8-12. Asplan Viak har vært engasjert for å utrede konsekvensene for 

naturmiljø i forbindelse med omlegging av elveløp ved Segalstad Bru. Denne foreligger i egen rapport. 

§8 Kunnskapsgrunnlag: 

For øvrige områder er informasjon om naturverdier innenfor planområdet hentet fra Naturbase og fra 

Artskart. Følgende registreringer finnes: 

Artsobservasjoner 

I relevante databaser (Artskart, Artsdatabanken 2015a, Naturbase 2015) er det registrert noen 

rødlistede arts-observasjoner i planområdet, bl.a. vipe (NT= nær truet) og hettemåke (NT). I tillegg er 

det også flere registreringer av svartelistet plantearter; hagelupin (SE=svært høy risiko). 

10.1.1 Gausa: 

Gausavasdraget er verna av hensyn til kombinasjon naturvern- og friluftslivsinteresser. Elveløpet er 

registrert som en naturtypelokalitet med verdi viktig (B-lokalitet), stor verdi etter SVV håndbok V712 

(Statens vegvesen 2014). Gausa har en egen stamme av storørret med viktige gyteplasser i Gausa nær 

Segalstad bru (Eriksen & Kraabøl 1993, Kraabøl og Arnekleiv 1993, 1998). Nedenfor samløpet mellom 

Gausa og Jøra ligger det en rekke gyteplasser for storaure. Det er ikke tillatt med inngrep som reduserer 

verdien for landskapsbildet, naturvern, friluftsliv, vilt, fisk, kulturminner og kulturmiljø.  

 

Naturtyper og artsobservasjoner på Segalstad Bru. 

§§ 4 og 5: 

Etter vår vurdering vil områdereguleringsplanen ikke få konsekvenser som er i strid med 

forvaltningsmålet for § 4 naturtyper og § 5 arter i naturmangfoldloven. 
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§ 9. (føre-var-prinsippet)  

Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan 

ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger 

en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes 

som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.  

Vurdering: 

Planinitiativet er vurdert til ikke å påvirke viktige naturtyper eller arter vesentlig, og 

kunnskapsgrunnlaget er vurdert som godt nok. Det vurderes at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig og 

at det ikke er mangel på kunnskap som tilsier at føre-var-prinsippet skal anvendes. 

§ 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning)  

En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil 

bli utsatt for.  

Vurdering: 

Planforslaget innebærer noe endret bruk innenfor planområdet. Den samlede belastningen på 

økosystemet er vurdert å være tilsvarende dagens bruk. Foreslåtte tiltak, med de forhåndsregler og krav 

satt i planbestemmelsene, skal ikke føre til økt samlet belastning av vass- eller nærliggende 

økosystemer. 

§ 11. (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)  

Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som 

tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.  

Vurdering: 

Tiltak i forbindelse med vassdragene fører til minst like gode eller bedre forhold for naturmangfoldet og 

skal bæres av tiltakshaver, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter. 
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11 Fareområder  

11.1 Flom 

 

Flommen i 2011 – foto Erling Aasheim 

 

 

Aktsomhetskart - flom 

 

NVE’s aktsomhetskart viser flomfare langs Gausa og Jøra. Aktsomhetskartet er basert på Kartverkets 

25*25 m DTM og et grovt anslag på maksimale flomvannstander avhengig av nedbørfeltstørrelser for en 

ekstrem flom. Nøyaktigheten er i henhold til disse forutsetninger.  
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11.1.1 200-års flom 

Det er ikke utarbeidet vannlinjeberegning for hele planområdet, men Asplan Viak har gjennomført 

hydrologiske og hydrauliske beregninger for å vurdere flomfaren i et parti av Gausa nord for Segalstad 

Bru (utenfor Q-meieriet). Vurderingen gir en oversikt over utbredelsen av en 200 års flom med 20 % 

klimatillegg. Rapporten viser områder utsatt for flom i dimensjonerende flom og vannstandsberegninger 

på den aktuelle strekningen, både i dagens trase og i det nye elveløpet. Til slutt beskriver rapporten 

tiltak og konsekvenser av en mulig elveomlegging. 

Vannlinjeberegningen viser at dagens elveløp ikke har tilstrekkelig flomsikkerhet i henhold til krav i 

TEK10 (sikkerhetsklasse F2). Heller ikke en ny kanal vil alene få tilstrekkelig kapasitet for en flom med 

200 års gjentakelsesintervall uten sikring. En mulig flom i området vil ha sin årsak i forholdene i 

elveløpet over en lengere strekning enn bare det omlagte partiet. Tverrsnittet umiddelbart nedstrøms 

Q-meieriet har størst betydning. Den mest aktuelle sikringen for næringsarealet er å etablere en 

flomvoll mot Q-meieriet. Nødvendig lengde vil bli på ca. 350m, med en høyde på ca.1.8 - 3.2 m mellom 

profiler 3 og 8 (se kart nedenfor). 

 

Profiler langs ny kanal og forslag til prinsipiell utforming av flomvollen etter omlegging 

Et hovedprinsipp for anleggelse av flomvollen er at vollen skal trekkes lengst mulig bort fra 

hovedvannløpet for å gi plass for utvikling av sidekanter med variasjon og vegetasjon som er viktig for et 

velfungerende økosystem i og ved elva. I rapporten er det pekt på aktuelle tiltak og utgangspunktet for 

valg av tverrsnitt for omlegging av elveløpet er at: 

- Det skal være optimalt i forhold til framtidig flom langs vassdraget. 
- Det skal ikke påvirke erosjons- eller sedimentasjonsforholdene i vassdraget på en uheldig måte. 
- Det skal legge til rette for utvikling av hydrologisk og biologisk mangfold i minst like stor grad 

som i det opprinnelige elveløpet. 
- God landskapsestetisk og praktisk utforming.  
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Tverrsnittet gjennom profil 6 viser oppbygging av flomvoll til kote 231,4 m.o.h. 

 

 

Parti av Gausa mellom Segalstad Bru og Q-meieriet (2015)  

 

Flommen i 2011 – foto Ann Katrin Jahr Bergan 
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Parti mellom Segalstad Brua og gangbrua (2015) 

 

 

Flommen 2011 – foto NRK – Hanne Stine Kind 
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Asplan Viak har i 2017 gjort et arbeid med å tegne inn flomsone for 200-års flom med klimapåslag videre 

nordover langs Gausa til plangrensa for områdereguleringa. Dette er innarbeidet i en samlerapport med 

beregningene for nytt løp for Gausa fra 2015. Flomsona vises på figuren under. Den er lagt inn som 

hensynssone i plankartet.  

 

200-års flomsone + klimapåslag for Gausa 
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11.2 Skred og steinsprang 

NGI har vurdert skredfaren for følgende tema innen planområdet: 

- Flom og jordskred 

- Steinsprang og steinskred 

- Snøskred 

- Sørpeskred 

Konklusjon  

Kartene av faresoner for enkelte skredtyper og kartet over den samlede skredfaren viser at det er kun 

små deler av det kartlagte området som kan være utsatt for skred – et mye mindre areal enn det som de 

kombinerte aktsomhetskartene viser. Undersøkelsen viste imidlertid at de utsatte områdene ligger til 

dels helt andre steder enn angitt i aktsomhetskartene. Flom og flomskred er den dominerende 

skredtypen, men den er begrenset til relativt smale striper langs noen av bekkene. Sørpeskred truer det 

samme arealet, men med en lavere sannsynlighet. Det mest effektive og billigste tiltaket er å holde 

tilstrekkelig med avstand mellom bekkene og hus. Særlig kritiske punkt er stikkrennene der veier krysser 

bekkene. Mange steder ser de ut til å være underdimensjonert for ekstreme nedbørhendelser. Tette 

stikkrenner er en hovedgrunn for at vann kommer på avveier i en flomsituasjon og flomskred oppstår. 

Det er derfor viktig å kontrollere stikkrennene jevnlig og rense dem hvis nødvendig. 

Steinsprang eller steinskred er en fare kun i et lite område vest for Steine. For utbygging her må det 

utarbeides et sikringskonsept. Hva som er de mest egnete tiltakene og hvor omfattende tiltak som 

trengs, vil i stor grad avhenge av utbyggingsplanene fordi selve terrenginngrepet kan forandre faren til 

en viss grad. Det er derfor ikke hensiktsmessig å lage forslag til mulige sikringsløsninger og å anslå 

kostnadene forbundet med dem i den nåværende situasjonen.  

Sør for Jøra er det en begrenset fare for grunne jordskred i de bratte skråningene/haugene. Hvis nye hus 

og veier bygges i en rimelig avstand fra foten og kanten av skråningene, vil sikringstiltak vanligvis ikke 

være nødvendige. Ellers vil det være behov for en stabilitetsvurdering i sammenheng med 

detaljplanlegging. Det er heller ikke hensiktsmessig å lage forslag til mulige sikringsløsninger mot 

jordskred og å anslå kostnadene. Et gunstig og effektivt tiltak er å holde skogen i god tilstand og å unngå 

flatehogst i bratte skråninger. 
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Samlet faresonekart. Faresonene er tatt inn som hensynssoner i plankartet – for Segalstad Bru områderegulering 

 

 


