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Områderegulering Segalstad Bru 
 
 
 
SAMMENDRAG: 
 
Detaljreguleringsplan for Fargerivegen 4 sendes på høring og legges ut til offentlig 
ettersyn. Planen legger til rette for bygging av leiligheter i blokk. Det legges vekt på 
attraktive uteområder, som også skal være tilgjengelig for alle. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Kommunedirektøren legger med dette fram forslag til detaljreguleringsplan for Fargerivegen 
4, Segalstad Bru. Dette er tomta sør for KIWI-butikken, nærmest Gausa.  
 



  
 
 

 

Bakgrunn for planarbeidet 
Områderegulering for Segalstad Bru ble vedtatt av kommunestyret den 29.11.2018, sak 66/18. 
Foreliggende forslag gjelder del av felt S-2 i denne planen.  
 
Planforslaget fremmes av plankonsulenten Plan1 med Solrikt AS som forslagsstiller. 
Grunneier er Skarpsno AS (deler av tomta er festetomt). Kontaktperson overfor kommunen er 
Per Tore Teksum. Forslagsstiller ønsker å benytte arealet til boligbygging i blokk. 
 
Forholdet til overordna plan 
I områdeplanen er arealet avsatt som sentrumsformål, og kan benyttes til bolig, forretning, 
kontor, tjenesteyting med tilhørende areal for parkering, lek og uteoppholdsareal. 
Planforslaget er i samsvar med dette formålet. På noen punkter fraviker planforslaget 
bestemmelsene i områdeplanen, og det omtales i kapittelet Virkninger av planforslaget 
nedenfor.  
 
Prosess 
Utbyggingsforslaget ble lagt fram til forhåndsvurdering i planutvalget den 12.04.2019. 
Forslagsstiller beslutta seinere å lage detaljreguleringsplan, og planinitiativ ble innsendt den 
11.11.2019. Oppstartmøte med kommunen ble hold den 14.11.2019. Underskrevet protokoll 
fra oppstartmøtet foreligger. Varsel om oppstart er kunngjort på vanlig måte, og med frist for 
merknader til 13.12.2019. Det har vært omfattende kommunikasjon mellom forslagsstiller, 
plankonsulent og kommunen etter at reguleringsarbeidet starta opp. 
 
Planbeskrivelse 
Byggeområdet reguleres til boligbebyggelse i blokk. Det er avsatt areal til trafikkformål 
inkludert noe utvendig parkering for besøkende, uteoppholdsområder, friområde, og mot elva 
Gausa er det blågrønnstruktur og gang- og sykkelveg. Det er avsatt areal for felles 
renovasjonsanlegg.  
 
Til beboerne er det planlagt parkering for biler og sykler i 1. etasje. Oppå parkeringsgarasjen 
er det to boligblokker med henholdsvis 5 og 6 etasjer. Maksimal reguleringshøgde for de to 
bygga er 18,5 og 21,5 meter fra gjennomsnittlig planert terreng. Maksimal utnyttelsesgrad er 
satt til BYA = 75%. Bruksarealet med garasje er 4 286 m2 og for boligdelen 3 103 m2. Totalt 
er det 33 leiligheter.  
 
Bebyggelsen skal bygges med tre som hovedmateriale. Oppvarming skal skje via vannbåren 
varme.  
 
Uteoppholdsarealet er delt i to. Begge ligger på solsida av bygget. For det største er det stilt 
krav om innhold og opparbeiding, og det skal være tilgjengelig for alle. Et mindre område kan 
skjermes og være for beboerne. Det kan også være felles takterasse mellom blokkene oppå 
parkeringsgarasjen.  
 
Overvatnet skal tas hånd om på egen eiendom. Flomveg mot elva skal sikres for å unngå 
erosjon.  
 



  
 
 

 

Det er gjennomført støyfaglig utredning som er vedlagt saken. Tiltak mot støy kan skje ved  
- tiltak som reduserer støy ved kilden 
- skjerming nær kilden 
- skjerming nær mottaker.  

 
Egen illustrasjon viser sol-/skyggeforhold etter utbygginga.  
 
Innkomne merknader ved planoppstart og kommentarer til disse framgår av planbeskrivelsen.  
 
Virkninger av planforslaget 
Forholdet til områdeplan:  
I områdeplanen er det krav om felles reguleringsplan for hele kvartalet fra Vestringsvegen til 
og med denne tomta. Ut fra at resten av dette arealet er utbygd med forretningsbebyggelse har 
kommunen akseptert at det fremmes forslag som er avgrensa til det aktuelle 
utbyggingsområdet. 
 
Føring om at første etasje (gateplan) skal benyttes til forretning/tjenesteyting: Utbygger har 
ikke greid å finne interessenter for slikt formål til 1. etasje, og har derfor foreslått 
parkeringsgarasje for beboerne. Arealet bygges slik at det greit kan omgjøres til 
forretningsformål ved seinere behov.  
 
Anbefaling om bruk av byggelinje mot Fargerivegen for å stramme opp bebyggelsen: Dette er 
ikke gjort, og planlagt bebyggelse ligger omtrent på linje med forretningsbebyggelsen på 
nordsida i samme kvartalet. Dette gir rom for gode uteoppholdsområder på solsida, og sentralt 
beliggende i sentrum. Det er avgjørende at området opparbeides og er tilgjengelig for 
allmennheten, da det er lite av slike areal i sentrum.  
 
Byggehøgde og utnyttelse: Kravet i områdeplanen er minimum 3 etasjer, og det er ikke satt 
maksimum antall etasjer eller byggehøgde. Ut fra dette er ikke forslaget i strid med 
områdeplanen, men i praksis kan det være utfordrende med så høge bygg inne i et område der 
det fra før er bygg opp til tre etasjer. Skal en oppnå målet om tettere bebyggelse og høgere 
utnyttelsesgrad så må en imidlertid akseptere at bygget skiller seg ut fra omgivelsene. 
Utnyttelsesgraden er svært høg, både i forhold til BYA og bruksareal, slik områdeplanen 
legger opp til.  
 
Naturmiljø/landbruk: Dette er ei gammel boligtomt. Arealet ned mot elva er ivaretatt gjennom 
arealformål og bestemmelser.  
 
Kulturminner: Ikke registrert i området.  
 
Overvatn og flom: Ligger i et flatt område med liten flomfare. Bebyggelsen kommer utenom 
flomsona langs Gausa. Overvatnet skal tas hånd om på egen tomt med lokale 
fordrøyningstiltak. Det skal etableres sikker flomveg til Gausa.  
 
Bosetting, næringsliv og tettstedsutvikling: Det er i samsvar med gjeldende planer at det 
etableres boliger i form av konsentrert utbygging i sentrum. Dette er positivt for bosettinga og 



  
 
 

 

for å skape mer liv og aktivitet i sentrum i større deler av døgnet. Attraktive 
uteoppholdsarealer i sentrum er positivt for tettstedet.  
 
Folkehelse: Liten direkte betydning for folkehelsa, men det er positivt med gode 
uteoppholdsrom for alle, og dette blir et trygt bomiljø.  
 
Barn og unge: Positivt med et attraktivt og tilrettelagt uteoppholdsområde midt i sentrum som 
er tilgjengelig for alle.  
 
 
Støy: Støyutredninga viser at uteoppholdsarealer blir noe berørt av trafikkstøy fra 
Fargerivegen når det gjelder nordvestlig del av tomta. mens det er noe industristøy på den 
sørlige delen av tomta. Noe av fasaden til bygget på sør- og vestsida blir berørt av 
industristøy. For noen leiligheter overskrides støykravet med 1-2 desibel. Dette må utredes 
mer i detalj og nødvendige tiltak må inngå i byggesøknaden. Det er stilt krav om at 
nødvendige tiltak både for uteoppholdsareal og fasader må være gjennomført før det gis 
midlertidig brukstillatelse/ferdigattest for bygg og uteoppholdsareal.  
 
Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet: Ingen flomfare, og overvatn tas vare på på en trygg 
måte. Gode trafikkløsninger og egen gang- og sykkelveg gir trygge trafikkforhold.  
 
Samla virkning: Veldig positivt med konsentrert leilighetsutbygging inne i kommunesentret. 
God utnytting av sentrumsareal, og gode uteoppholdsområder gjør at dette gir svært positiv 
samla virkning.  
 
 
VURDERING: 
 
For kommunen er det veldig positivt at det bygges leiligheter i kommunesenteret. Her er 
tilbudet for lite. Planforslaget følger opp områdeplanens målsettinger om tettere og høgere 
bebyggelse, og det gir mulighet for mange leiligheter på et lite areal. Utnyttingsgraden er høg. 
Samtidig er det lagt til rette for gode utemiljø, og det er viktig at det skal lages en aktivitets- 
og møteplass med ekstra god tilrettelegging, og at denne kan brukes av alle innbyggerne. 
Dette blir en verdifull tilvekst i et sentrum som er dominert av store bygg og mye 
asfalt/parkeringsareal. 
 
Det er beklagelig at utbygger ikke har lykkes med å skaffe interessenter til næringsarealer i 1. 
etasje. Dette har sammenheng med at detaljhandelen er inne i ei vanskelig utvikling, der 
netthandelen overtar en stadig større del av markedet. Kommunen hadde helst sett at 
parkering kunne skje under bakken, men utbygger sier at dette blir for dyrt og gjør prosjektet 
ulønnsomt. Ettersom det likevel blir så mange leiligheter her, og at det blir etablert en god 
utemøteplass, så har kommunen kommet til at en godtar dette.  
 
Det er utfordrende med så høge bygg i et lite tettstedsmiljø som Segalstad Bru, der det fra før 
er bygg i en til tre etasjer. Skal en på sikt oppnå målsettinga om bedre utnyttelse av 
sentrumsarealene, så må en imidlertid begynne et sted. Slik sett er plasseringa gunstig. Det er 



  
 
 

 

lite nabobebyggelse og for det meste god avstand. Mot øst må en over elva før det er boliger, 
mot sør, vest og nord er det industri og forretningsbebyggelse, delvis med leiligheter i andre 
etasje. Sol-/skyggeillustrasjonen viser at sjøl med så høg bebyggelse, så kaster den lite skygge 
over attraktive uteområder og boligbebyggelse. I følge illustrasjonen blir ett bolighus på 
østsida av elva skyggelagt 20. mars kl. 15, men ikke kl. 12.  
 
Støy kan være utfordrende med beliggenhet relativt nært inntil støyende industri og sterkt 
trafikerte områder. Støyutredninga som er gjennomført viser det kan bli for mye støy for deler 
av uteoppholdsarealet og for noen leiligheter. Grundigere analyser er derfor nødvendig, og 
dette må være avklara til byggesaksbehandlinga. Overskridelsene er så små at tiltak må kunne 
iverksettes for å komme under grensa for støy som er stilt.  
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 
      vedtak: 
 
 
Planutvalget i Gausdal vedtar at forslag til detaljregulering for Fargerivegen 4 sendes på 
høring og legges ut til offentlig ettersyn, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-10. 
 
Planutvalget behandlet saken den 07.02.2020 sak 5/20 
 
Behandling: 
Eystein Fære Forseth(Sp) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Formuleringen: «Arealet bygges slik at det enkelt kan omgjøres til forretningsformål ved 
seinere behov.» tas inn i planbeskrivelsen. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
Tilleggsforslag fra Eystein Fære Forseth ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Planutvalget i Gausdal vedtar at forslag til detaljregulering for Fargerivegen 4 sendes på 
høring og legges ut til offentlig ettersyn, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-10. 
 
Formuleringen: «Arealet bygges slik at det enkelt kan omgjøres til forretningsformål ved 
seinere behov.» tas inn i planbeskrivelsen. 
 
 
 
Melding sendt: 
 
Råd for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne, ,,  
Kommunelegen, ,,  
Innlandet Fylkeskommune Administrasjon, Postboks 4404 Bedriftsenteret,,2325 HAMAR 
Fylkesmannen I Innlandet, Postboks 987,,2604 LILLEHAMMER 



  
 
 

 

Statens Vegvesen Region Øst, Postboks 1010,,2605 LILLEHAMMER 
Eidsiva Energi AS, Postboks 4100,,2307 HAMAR 
Eidsiva Nett AS, Postboks 4100,,2307 HAMAR 
Norges Vassdrags- Og, Postboks 4223,,2307 HAMAR 
Barn og unges representant i plansaker, v/Marit Lang-Ree Finstad,,  
Renovasjonsselskapet Glør IKS, Postboks 170,,2601 LILLEHAMMER 
Gausdal ungdomsråd, v/Edel Klaape-Aasdahl,,  
Dagny Myrhaugen, Fargerivegen 5 A,,2651 ØSTRE GAUSDAL 
Ruth Nustadhaugen, Gausdalsvegen 1582,,2651 ØSTRE GAUSDAL 
Hans Gunnar Nyhus, Gausdalsvegen 1579 I,,2651 ØSTRE GAUSDAL 
Frode Nørstegård, Åveitbakken 8 B,,2609 LILLEHAMMER 
Odd Torbjørn Nørstegård, Gausdalsvegen 1577 D,,2651 ØSTRE GAUSDAL 
oda opphus, ,,2651 ØSTRE GAUSDAL 
Kjellaug Elina Ring, Gausdalsvegen 1579 J,,2651 ØSTRE GAUSDAL 
Anna Kristine Musdalslien Rønningen, Høslan 3 D,,2651 ØSTRE GAUSDAL 
Hans Paulsson Sagbakken, Gausdalsvegen 1582,,2651 ØSTRE GAUSDAL 
Ingolf Eindride Seielstad, Bekkeveien 22,,0667 OSLO 
Ole Seielstad, Kanadavegen 40 A,,2651 ØSTRE GAUSDAL 
Kjell Magnar Simensen, Bjørketunet 1,,1900 FETSUND 
Rønnaug Smidesang, Fargerivegen 2,,2651 ØSTRE GAUSDAL 
Berit Østensen Solbakken, Gausdalsvegen 1579 F,,2651 ØSTRE GAUSDAL 
Karin Helene Solberg, Gausdalsvegen 1579 I,,2651 ØSTRE GAUSDAL 
Ivar Steine, Kanadavegen 150,,2656 FOLLEBU 
Asbjørn Sustad, Gausdalsvegen 1582,,2651 ØSTRE GAUSDAL 
Kaare Svendsrud, Gausdalsvegen 1582,,2651 ØSTRE GAUSDAL 
Karsten Sønstevoldhaugen, Fargerivegen 2,,2651 ØSTRE GAUSDAL 
Anne Mari Torgersrud, Høslan 3 A,,2651 ØSTRE GAUSDAL 
Arve Torgersrud, Fargerivegen 5 A,,2651 ØSTRE GAUSDAL 
Johnny Skogheim Torgersrud, Gausdalsvegen 1581,,2651 ØSTRE GAUSDAL 
Kjelborg Torgersrud, Gausdalsvegen 1585,,2651 ØSTRE GAUSDAL 
Mette Kristin Torgersrud, Gausdalsvegen 1581,,2651 ØSTRE GAUSDAL 
Sverre Torgersrud, Stensrudvegen 30,,2651 ØSTRE GAUSDAL 
Rune Valleraune, Øverkvernsvingen 16 A,,2387 BRUMUNDDAL 
Kjell Øyhaugen, Høslan 3 B,,2651 ØSTRE GAUSDAL 
Tone Kristin Markeng Åsly, Høslan 5 B,,2651 ØSTRE GAUSDAL 
Arne Nyheim Rørleggerservice AS, Steinsmoen 15,,2651 ØSTRE GAUSDAL 
Elektrobygg AS, ,,2651 ØSTRE GAUSDAL 
Engjom & Kraabøl Vekst AS, Furulundvegen 8,,2651 ØSTRE GAUSDAL 
Furulund Senter AS, Gausdalsvegen 6,,2624 LILLEHAMMER 
Gausa Eiendom ANS, Kirkegata 55,,2609 LILLEHAMMER 
Gausdal Bruvoll SA, Slettmoen 4,,2651 ØSTRE GAUSDAL 
Laagen Eiendom AS, Hovemovegen 45,,2624 LILLEHAMMER 
Mesna Fargehandel AS, Kirkegata 52,,2609 LILLEHAMMER 
Mg Næring Gausdal AS, Postboks 6197 Etterstad,,0602 OSLO 
Skarpsno AS, Kirkegata 55,,2609 LILLEHAMMER 
Gunvor Aassveen, Fargerivegen 2,,2651 ØSTRE GAUSDAL 



  
 
 

 

Ellrun Johanne Bakken, Gausdalsvegen 1582,,2651 ØSTRE GAUSDAL 
Arne Helge Bakkestuen, Furulundvegen 7,,2651 ØSTRE GAUSDAL 
Arve Bergum, Gausdalsvegen 1582,,2651 ØSTRE GAUSDAL 
Inger Blekastad, Gausdalsvegen 1579 D,,2651 ØSTRE GAUSDAL 
Odd Ivar Brathovde, Stensrudvegen 24,,2651 ØSTRE GAUSDAL 
Mathias Brattås, Fargerivegen 2,,2651 ØSTRE GAUSDAL 
Hiljmija Curanoli, Gausdalsvegen 1587,,2651 ØSTRE GAUSDAL 
Kari Hanna Engjom, Gausdalsvegen 1582,,2651 ØSTRE GAUSDAL 
Laila Engjom, Gausdalsvegen 1582,,2651 ØSTRE GAUSDAL 
Nora Sigrund Fauske, Gausdalsvegen 1579 E,,2651 ØSTRE GAUSDAL 
Anne Ingunn Flaten, Fargerivegen 5 A,,2651 ØSTRE GAUSDAL 
Sigmund Forseth, Hamarvegen 327,,2614 LILLEHAMMER 
Arnhild Fredriksen, Gausdalsvegen 1582,,2651 ØSTRE GAUSDAL 
Stian Fauske Hagemoen, Gausdalsvegen 1591,,2651 ØSTRE GAUSDAL 
Rita Hagen, Kristen Holbøs veg 4,,2615 LILLEHAMMER 
Tommy Hagen, Postboks 30,,2649 ØSTRE GAUSDAL 
Ellen Margrethe Hansen, Fargerivegen 2,,2651 ØSTRE GAUSDAL 
Magnfrid Haugli, Fargerivegen 2,,2651 ØSTRE GAUSDAL 
Anni Bodil Holoen, Fargerivegen 2,,2651 ØSTRE GAUSDAL 
Oddhild Holslien, Gausdalsvegen 1579 G,,2651 ØSTRE GAUSDAL 
Anna Ragnhild Horn, Fargerivegen 5 A,,2651 ØSTRE GAUSDAL 
Anne Grete Husom, Gausdalsvegen 1582,,2651 ØSTRE GAUSDAL 
Seselia Johansen, Høslan 3 C,,2651 ØSTRE GAUSDAL 
Grethe Hjermstad Kalkvik, Jevnebakken 3,,2607 VINGROM 
Bjørn Kleiven, Gausdalsvegen 1579 H,,2651 ØSTRE GAUSDAL 
Mona Paula Østensen Kleiven, Stensrudvegen 26,,2651 ØSTRE GAUSDAL 
Randi Kleiven, Gausdalsvegen 1579 H,,2651 ØSTRE GAUSDAL 
John Olav Krokvik, Fargerivegen 2,,2651 ØSTRE GAUSDAL 
Liv Kristin Kræka, Gausdalsvegen 1582,,2651 ØSTRE GAUSDAL 
Anne Synnøve Toftemo Kvisberg, Fargerivegen 5 A,,2651 ØSTRE GAUSDAL 
Terje Solland Lindholm, Bankgata 30 A,,2609 LILLEHAMMER 
Zorica Maksimovic, Gausdalsvegen 1587,,2651 ØSTRE GAUSDAL 
Jørgen Moen, Stensrudvegen 20,,2651 ØSTRE GAUSDAL 
Egil Ole Murland, Gausdalsvegen 1579 K,,2651 ØSTRE GAUSDAL 
 


