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BAKGRUNN
Gausdal kommune har satt i gang arbeidet med områderegulering for Segalstad Bru. Planen skal
avklare arealbruken i sentrum og sentrumsnære områder.
Målsetningen for planarbeidet er at Segalstad Bru skal være tydelig markert som sentrum og
tettsted, og er et godt sted å være for å handle, arbeide, bo, drive aktiviteter og ha
næringsvirksomhet. Planprogrammet ble vedtatt i Planutvalget 6/2-15 og definerte følgende
innsatsområder for planarbeidet:
-

Utvikle et aktivt handelssentrum, med torgområder/handlegate for småhandel og lokal mat.
Universell utforming i sentrum.
Sikkert og miljøvennlig trafikksystem.
Portal eller monument som definerer sentrumsområdet.
Tilrettelegge areal for bolig og næringsvirksomhet (forretning og industri)
Tilrettelegge areal som stimulerer barn og unge til allsidig aktivitet
Tilrettelegging langs elva for opphold og aktivitet.
Begrense parkering i sentrum – (på sikt parkering under bakken).
Legge vekt på miljø og sikkerhet (fortau/gangveger).

Parallelt med områdereguleringa arbeider kommunen med revisjon av kommuneplanens arealdel.

PLANOMRÅDET
Planområdet er 3130 dekar stort. Planområdet ble redusert gjennom prosessen og endelig
avgrensing framgår av plankartet nedenfor.
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DAGENSSITUASJON
Segalstad Bru er utviklet med utgangspunkt i trafikk-knutepunktet mellom Østre og Vestre Gausdal.
Sentrumsområdet er et nærings- og handelsområde hvor boligbebyggelsen i hovedsak er organisert
like rundt og utenfor sentrumskjernen. Segalstad Bru er valgt handelssted både for lokalbefolkningen
og tilreisende til Skei og Vestfjellet. Segalstad Bru antas å ha gode muligheter for videre utvikling. Et
attraktivt sentrumsområde vil gi økt handel og bosetting.

Segalstad Bru
Mye av forretningsbebyggelsen i dag er bilbasert og uteoppholdsarealene bærer preg av store grå
flater. Forretningsbebyggelsen er tilbaketrukket på tomtene med parkering foran byggene. Det er
begrenset med grønne soner og uteoppholdsareal for fotgjengere og myke trafikanter. Etablerte
forbindelseslinjer skjer i hovedsak som gang/sykkelveger og fortau langs vegene. Det er behov for å
utvikle møteplassene utomhus som attraktive oppholdsareal.
Industribedriftene Gausdal Bruvoll, Q-meieriet og PreTre ligger tett opp i sentrum og er viktig for
Gausdal som tettsted og samfunn. Gausa renner gjennom sentrumsområdet, men elva sine kvaliteter
og potensial som attraksjon og rekreasjonsområder er ikke utnyttet. Ved å legge til rette for ferdsel
og aktivitet langs og over elva blir elveløpet en kvalitet for sentrum.
Segalstad Bru har 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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Kjente forutsetninger:
-

-

-

Innenfor planområdet finnes det i dag 15 reguleringsplaner .
Boligområdene ved Segalstad Bru er stort sett utbygd. Det er to mindre områder avsatt (i
kommunedelplanen for Segalstad Bru) til framtidig boligbyggingi tilknytning til
Fjerdumsenga og Steinshågån boligfelt men områdene er ikke detaljregulert.
Næringsutvikling: Ved Segalstad Bru er det igjen noe næringsareal på Steinsmoen som ikke
er tatt i bruk, men er ikke tilstrekkelig for forventet behov i framtida. Q-meieriet har behov
for utvidelsesareal.
Offentlige arealer: Fjerdum skole er under utbygging og skal samle Fjerdum og Engjom
skolekrets her. Gausdal videregående skole og Gausdal Arena videreføres på Linflåa.
Offentlige funksjoner videreføres i kommunehuset.

Parallelloppdragene
I 2013 ble det gjennomført parallelloppdrag for Segalstad Bru 2030. 4 arkitektkontor/leverandører
utarbeidet sine respektive forslag til mulig utvikling av sentrumsområdene. Sentrale prinsipper og
forslag til løsninger er tatt inn i forslaget til områdereguleringen. De fire parallelloppdragene har
følgende fellestrekk:
Utviklingav 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.
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SENTRUM
Parallelloppdragene gir, på hver sin måte, nyttige innspill for utvikling av Segalstad Bru.
Parallelloppdragene signaliserer visjonære utviklingsretninger for tettstedet. Forslagene må likevel
tilpasses stedets kultur og vilje til slik endring for å kunne bli realisert.

Kollektivknutepunktet
Som en videreføring av parallelloppdragene er det foreslått følgende tiltak i sentrum:
Utvikle: Kollektivknutepunktet
Etablere: Torg og uteoppholdsareal
Bedre: Trafikkavviklingi krysset Fargerivegen/Vestringsvegen
Flytte: Besøksparkering kommunehuset
Etablere: Miljøgate i Møllevegen

Illustrasjon av mulig utvikling rundt kommunehuset
Forslaget viser:
- 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.
- Avkjøringertil Fargerivegen reduseres for bedre og mer sikker trafikkavvikling.
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Handelsområdet

Det sentrale handelsområdet
-

-

-

-

Det sentrale handelsområdet videreføres innenfor dagens rammer og avgrenses som vist i
kartet over. Vifår 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/GVStil 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/GausdalArena. Det gir også ny
kundeparkering med anslagsvis ca. 120 parkeringsplasser. Forutsetter at gatetunet
videreføres mellom Møllevegen og Gausdal Arena.

Side. 7

BOLIG
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.

Boligverdi og boligtyper
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.,
mens det for Lillehammer i snitt er 2,3 mill. I
Gausdal er det en betydelig overvekt av
eneboliger. Sammenlignet med
nabokommunen er den prosentvise
fordelingen slik:

Viforventer 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
Fremtidig bolig
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.
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Bolig i sentrum
I sentrumsområdet på Segalstad Bru er det til
sammen 76 leiligheter og 30 eneboliger.
Forretningsbebyggelsen i Fargerivegen er bygd
med leiligheter i 2 og 3 etasje. Tilsvarende er
kombinasjonsbygget ved Nørstegård.
Eneboligene i sentrum bør konverteres til
større volum og flere boenheter, men dagens
eiendomsstruktur og eksisterende
bygningsmasse tilsier at konvertering av disse
områdene vil måtte gå over noe tid.

Boenheter i sentrum

Gausdalvegen 1582 – nyoppført leilighetsbebyggelse i sentrum.
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Nye boligområder i sentrum
Fortettingspotensialet i sentrum er vist i kartet nedenfor (med nr. henvisning til listen under).
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.

Godt til rette for utvikling 1. Elvestrand er tidligere regulert til kombinert formål bolig/forretning (B/F) og videreføres.
2. Eneboligtomt i Fargerivegen er regulert til kombinert formål B/F og videreføres.
3. Kommunens ansattparkering. Er regulert til parkering i dag, men kan relativt enkelt utvikles
til kombinert formål Bolig/Forretning/Parkering
Stipulert 26 – 30 boenheter
Vanskelig å utvikle 4. Innspill til flere boenheter ned mot elva, er lite aktuelt blant annet av hensyn til flomfare.
5. Kommunens driftsstasjon kan omdisponeres til sentrumsformål med
kombinasjonsbebyggelse for bolig, forretning, kontor og tjenesteyting. Forutsetter ny
lokalisering av driftsstasjonen, relativt kostnadskrevende og kan ta tid.
6. Næringsbebyggelsen langs Vestringsvegen. Dagens bygningsstrukturer er i liten grad egnet
for ombygging/påbygging med boenheter. Forutsetter ny bebyggelse tilpasset
kombinasjonsbruken.
7. Eneboligbebyggelse langs Furulundvegen, sentralt område, men komplisert å omdanne pga.
eiendomsforhold.
8. Eneboliger langs Østringsvegen. Sentrumsnært med lav arealeffektivitet. Kan være mulig
men komplisert pga. eiendomsforhold og nærhet til fylkesvegen.
Stipulert 40 – 80 boenheter
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Bolig utenfor sentrum
Ledige tomter utenfor sentrum

Boligområdene ved Segalstad Bru er stort sett
utbygd. I de regulerte boligområder i
Fjerdumsenga og Sollia er det til sammen 4
byggeklare tomter. Det er to mindre områder
avsatt (i kommunedelplanen for Segalstad
Bru) til framtidig boligbyggingi ved
Fjerdumsenga (B-10) og ved Steinshågån
boligfelt (B-9)men disse er ikke detaljregulert.
I sum B9 og B10 stipulert til 32 enheter i
gjeldende kommunedelplan.

Nye boliger utenfor sentrum
I områdereguleringen er det lagt vekt på å unngå byspredning og holde tettstedet relativt kompakt.
Det er spesielt Segalstad-hamninga (og Segalstad-jordet) som blir mest berørt av forslag til nye
byggeområder. En utbygging rundt Segalstad gard vil skje på bekostning av landbruksinteressene.
Spesielt hamninga har i tillegg stor verdi for kulturlandskapet rundt Segalstad Bru. Områdets nærhet
til sentrum, skole/barnehage og offentlig tjenestetilbud er derimot vurdert å oppfylle noen av
forutsetningene for å avvike jordvernet. Ved utbygging nært sentrum vil flere kunne gå/sykle til de
viktigste funksjonene, som reduserer transportbehovet.
Utbygging av boliger på dyrka jord er bare vurdert da det ikke finnes andre alternativer for
sentrumsnære boligareal tilgjengelig. En utbygging i disse områdene må i så fall skje med
konsentrerte boformer og høy utnyttelsesgrad. En utbygging i lisona rundt Segalstad gard er noe av
de mest attraktive boligområdene på Segalstad Bru, spesielt med hensyn til solinnfall og
utsiktsforhold, kombinert med nærhet til sentrumsfunksjonene.
Utbygging i Fjerdumsskogen BF-1-BF-8ligger mellom Baklivegen og Vestringsvegen. Området er
vurdert egna til frittliggende småhusbebyggelse. Det er kort avstand til sentrum og Linflåa.Med ny
gang- og sykkelveg langs Baklivegen og tursti langs Gausa vil boligområdet få god tilknytting til
Fjerdum skole. Atkomsten må ledes via Bjørndalsvollen. For å sikre denne for myke trafikanter
foreslås det etablert gang-/og sykkelveg langs atkomstvegen, fra Baklivegen og inn i boligfeltet.
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Fremtidige boligområder utenfor sentrum – konsentrert og frittliggende
KONSENTRERT dekar
BK-1
17
BK-2
76
BK-3
6,7
BK-4
24,3
BK-5
3,8
BK-6
2,6
BK-7
1,6
BK-8(tidl. B9)
24
BK-9
2,0
Sum
158
Anslag antall enheter
(sum): 237 (43)

FRITTLIGGENDEdekar
BF-1
13,7
BF-2
25
BF-3
7,5
BF-4
6,5
BF-5
5,1
BF-6
13,1
BF-7
8,2
BF-8
6,6
Sum
85,7
Anslag antall
enheter(sum): 78

I BK-områdene er 43 enheter
vurdert som «lett å utvikle»,
dvs. BK-1,BK-3,BK-5og BK-7.
194 enheter er krevende å
utvikle, dvs. BK-1,2,4,6og 8
og vi antar det vil ta noe tid
før disse blir utviklet.
Alle BF-områdene (78
enheter) er vurdert som
«lette å utvikle».
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NÆRING
I sum finnes ca. 60 dekar ferdig regulert næringsareal disponibelt, hovedsakelig på Steinsmoen
(industri). Alt regulert næringsareal i Bjørndalsvollen er nå tatt i bruk og/eller det foreligger avtale på.

Nye næringsareal
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 forretning og
industrivirksomhet

OMRÅDE
I-8
I-8 (VEG)
FKI-5
FKI-7
FKI-8
FKI-9
FKI-10
FKI-11
FKI-12
FKI-13
PI-1

Fremtidig næringsareal
dekar
8,1
6,2
6,3
5,7
5,8
19,8
13,9
7,7
21,4
12,8
6,2
Sum
113,9
Side. 13

Q-meieriet og flytting av Gausa
Q-meieriene har hatt en betydelig produksjonsvekst siste årene og medført behov for økt
bygningsmasse, samt produksjons- og lagerareal. Industriområdet er utnyttet fullt ut. Blant annet er
fyrhus bygd på vestsida av elva for å frigjøre bygningsareal på eiendommen. 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 ASønsker derfor at
ysterieiendommen utvides ved å justere elveløpet og utnytte deler av jordet på vestsida av elva.

Gausa og ysterieiendommen
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 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. biologis mangfold».

Forslag til nytt elveløp og utvidelsen av
næringsarealet er tatt inn i områdereg.
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Samla næringsareal

Eksisterende og fremtidig næringsareal

Tilsammen er 66 dekar ledig næringsareal. FKI-5og FKI-7på Bjørndalsvollen og I-5 på Steinsmoen. I
forslag til områdereguleringa er det foreslått 93 dekar nytt næringsareal. Sum ledig areal etter
områdereguleringa blir da 159 dekar.

44 dekar sør på Steinsmoen er regulert men foreløpig ikke tatt i bruk til formålet.
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VEG OG SAMFERDSEL
Segalstad Bru er formet rundt FV254 og FV255og krysset ved Gausa. Næringsvirksomheter, industri
og kommunesenteret ligger i tilknytting til trafikknutepunktet.

Skråfoto – Segalstad Bru
Østringsvegen (FV.254)og
Gausdalsvegen/Vestringsvegen (FV.255)er
fylkeskommunale veger. Kanadavegen er en
arm av Fylkesveg318 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.
De viktigste tiltakene på vegnettet er omtalt
nedenfor.
Fylkesvegnettet
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Tiltak veg og samferdsel
For veg og samferdsel er det sett på forslag/tiltak i følgende punkt (se karthenvisning nedenfor):
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Krysset Østringsvegen - Vestringsvegen – Kanadavegen.
Ny atkomstveg fra Frydenlund som erstatter nedre del av Kanadavegen.
Avlastingog kryssløsning FV.255og Fargerivegen.
Ny vegforbindelse mellom Fargerivegen og Sagvegen
Vurdere åpne Fargerivegen mot Steinsmoen
Videreføre gang- og sykkelveg langs Baklivegen
Miljøgate – Segalstad Bru til Linflåa.
Miljøgate – Nørstegård – Frydenlund
Tungtransport til sagbruket inn via Steinsmoen – begrense bruk av Sagvegen.
Nordre innkjøring til Q-meieriet.

Oversiktskart – tiltak veg og samferdsel

Pkt. 1, 2, 4 og 5 er kommentert nedenfor.
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Krysset Gausdalsvegen - Vestringsvegen – Kanadavegen (1)
Utfordringer i krysset Gausdalsvegen / Vestringsvegen:
Kanadavegen har en dårlig kryssløsning mht. trafikksikkerhet og oversikt i krysset. Dagens
Kanadavegen vanskeliggjør tiltak for å bedre trafikksikkerhet i krysset. Gangvegen fra Høslan
«stuper» ned i en mye trafikert veg.
I planarbeidet er krysset vurdert videreført
som T-krysseller ny rundkjøring (RK).
Uavhengig av valgt løsning 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.

Ny Kanadaveg (2)

Illustrasjon ny parsell av Kanadavegen ned mot Frydenlund
Ny veg-parsell 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. Ulempen med ny
vegforbindelse fra Frydenlund er i hovedsak omdisponering av dyrka mark. Ny Kanadaveg fra
Frydenlund vil forenkle trafikksituasjonen i sentrum og bedre trafikksikkerheten for
gående/syklende.
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Ny vegforbindelse

mellom Fargerivegen

og Sagvegen (4)

Ny veg mellom Fargerivegen og Sagvegen
Ny veg mellom Fargerivegen og Sagvegen vil vil bidra til:
Avlaste krysset Fargerivegen – Vestringsvegen
Tilgangtil kommunens parkeringsareal bak kommunehuset uten bruk av Møllevegen.
Mulighet for utvikling av de 7 eneboligene rundt Furulundvegen til konsentrert bebyggelse.
Møllevegen kan bli et gatetun forbeholdt myke trafikanter.
Forlenge Fargerivegen

mot Steinsmoen (5)
G/S-veg mellom Fargerivegen og Steinsmoen
opprettholdes. Området er viktig for
allmennhetens tilgang til Gausa og sentrumsnær
grønnstruktur.

Eksisterende gang og sykkelveg mellom
Fargerivegen og Steinsmoen

Ny vegforbindelse her er vurdert negativt mht.
etablert næringsliv langs Gausdalsvegen. Det er
videre ikke ønskelig å øke trafikkbelastningen i
avkjøringa til Steinsmoen (fra Gausdalsvegen) og
blande tungtransport til Steinsmoen med
personbiltrafikk til sentrum.
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Parkering
For videre utvikling av sentrumsområdet er det viktig å kombinere tilstrekkelig besøksparkering til
næringslivet og kommunen, samtidig høyne kvaliteten på uterommene mellom byggene i form av torg
og gatetun. I planforslaget er det foreslått noen sentrale grep:
1. Møllevegen (bak kommunehuset) konverteres til gatetun med prioritet for myke trafikanter.
Forbindelseslinja mellom Gausdal Arena/VDGtil bru over Gausa styrkes.
2. Kommunens ansattparkering (bak kommunehuset) flyttes og omdisponeres til
besøksparkering og parkering til fremtidig næringsvirksomhet, dvs. 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.
5. Driftsstasjonen flyttes – arealet omdisponeres til forretning/bolig. Kan føre til ny
kundeparkering med ca. 120 parkeringsplasser. Forutsetter at gatetunet videreføres mellom
Møllevegen og Gausdal Arena.
Kartet nedenfor viser som eksisterende parkering som beholdes / fjernes samt nye
parkeringsplasser.

Oversiktskart parkering – eksisterende som beholdes eller fjernes, samt nye p-plasser
I dag er det 806 parkeringsplasser i sentrum. Etter områdereguleringen blir:
- 653 p-plasser beholdt (eksisterende)
- 153 p-plasser fjernet (eksisterende)
- 587 nye p-plasser etablert
Sum parkering blir (etter områdereguleringen) 1240 p-plasser. En samlet økning på 434 p-plasser.
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FORBINDELSESLINJER
Gang og sykkelveger, fortau
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/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/GausdalArena.
10. Justere vestre bruhode på gangbru over Gausa for bedre tilgjengelighet.
11. Ny gangbru for bedra tilgjengelighet mellom sentrumsområdene og aktivisere elveløpet.
12. Ny gang og sykkelveg på østsida av Gausa – fra Steinsmovegen til ny gangbru.
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Turveger
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 Linflåaer
det regulert mulighet for utvidelse av dette anlegget (2). Det er 4 lekeplasser regulert i
omkringliggende boligområder (pkt. 5-8 i kartet nedenfor).

Eksisterende og framtidige turveger er markert med grønn strek i kartet og bokstavbenevnelse.
Aktuelle tiltak turveger er:
A. Ny tursti langs Gausa fra Fjerdum til Sentrum.
B. Ny turvegforbindelse mellom Gausa og Baklivegen.
C. Ny turveg rundt Statoiltomta retning fotgjengerovergang ved kommunehuset.
D. Videreføre eksisterende turveg/g-s-veg på driftsvegen over jordet, fra Baklivegentil Fjerdum.
E. Videreføre turveg (mye brukt som skoleveg) mellom Øverjordsvegen og Bjørndalsvegen.
F. Videreføre turvegen fra Bjørndalsvegen, til Hagen Gartneri og forbindelse mot Fjerdum.
G. Ny turveg fra nytt boligområde mot Baklivegen
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Tursti langs Gausa (mot Fjerdum skole)
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. En ny tursti langs Gausa blir
en viktig forbindelse for barn og unge mellom skolen og sentrum og et turmål for beboere og
besøkende i sentrum.

Tursti mellom Fjerdum skole og Segalstad Bru.
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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. 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. Det legges også til rette for ei ny gangbru
som knytter sammen sentrumsområdet fra Nørstegård og over til Fargerivegen.

Tilrettelegging langs elva – (1) nye gangforbindelse over elva og (2) utbedring av turvegnettet på
østsida
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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 OFK8 kullgroper. Dette er 5 kulturminner sør
for i Steinslia og 3 sør for Fjerdrumsmoen. Det er i tillegg gjort funn av nyere tids kulturminner i
begge disse områdene.

Utsnitt Askeladden – kulturminner rundt Segalstad Bru

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
avgrenset del av jordet. Registrerte kulturminner er lagt inn i plankartet med punkt, avgrensning og
ID-nr. Der kulturminnene ligger i byggeområder er det aktuelt å søke frigivingetter
kulturminneloven, i forbindelse med detaljplanlegging.
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LANDBRUK
Segalstad Bru er omgitt av fulldyrka mark (F), overflatedyrka areal (OFD)og innmarksbeite (IB)helt
inn til sentrum. Spesielt på solsida – fra dalbunn til «trea høgda» - er det meste av tilgjengelig areal
dyrka. Planlagte utbyggingsområder berører først og fremst Segalstad gard (omr. 1-5 i kartet
nedenfor). En av begrunnelsene for å regulere fulldyrka jord til utbyggingsformål her er blant annet
eiendommens sentrale beliggenhet, nærhet til sentrum, skole, aktivitetsområder og offentlig
tjenestetilbud. Det er lagt vekt på å samle fremtidige utbyggingsområder sentrumsnært for å unngå
utbygging i landbruksområder mer perifert fra sentrum. Nye utbyggingsområder fører til slik avgang
av fulldyrka jord (FD),overflatedyrka (OFD)og innmarksbeite (IB).

Avgang fulldyrka, overflatedyrka og Innmarksbeite som følge av områdereguleringen.

Kart henvisning
1
2
3
4
5
6
7
8
SUM

Område
Segalstad -vollen
Segalstad -vollen (2)
Segalstad -jordet
Segalstad -hamninga
Segalstad -hamninga
Engeland-hamninga (OFD og
IB)
Langs Gausa
Steinslia

Type / areal (dekar)
F
OFD IB
11,0
6,8
26,8
38,9
1,6
19,0 11,0
3,4
18,6
105,5

Endres til:
Industri, flytting av elveløp
Atkomstveg/industri
Boliger/veg
Boliger
Boliger
Boliger
Tursti – langs Gausa
Forretning/Kontor/Industri

20,6

11,0
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FAREOMRÅDER
Flom
Asplan Viakhar 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 forbi Q-meieriet. Det
er gjort beregning både i dagens trase og i et nytt elveløp. Tilslutt beskriver rapporten tiltak og
konsekvenser av en mulig elveomlegging.

Flommen i 2011 – foto Ann Katrin Jahr Bergan

Flomutsatt areal ved en 200-årsflom + 20%

Resultatene fra beregningene viser at Gausa
ikke har tilstrekkelig kapasitet for en 200 års
flom med 20% klimatillegg. Elva vil flyte
over sine bredder og inn til Ysteribygningen
og inn på jordene langs elva. Sentrumsområdet vil derimot ikke være berørt av en
200-års flom i Gausa. En utvidelse av Qmeieriet må derimot sikres med flomvoll.
Dette er beskrevet i rapporten fra Asplan
Viak.

Tverrsnittet gjennom profil 6 viser oppbygging av flomvoll til kote 231,4 moh.
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Skred og steinsprang
NGIhar vurdert skredfaren innen planområdet for følgende tema:
-

Flom og jordskred
Steinsprang og steinskred
Snøskred
Sørpeskred

Samlet faresonekart. Faresonene er tatt inn som hensynssoner i plankartet – for Segalstad Bru
områderegulering
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Faresoner for den enkelte skredtype og kartet over den samlede skredfaren viser at det er kun er
begrensa deler av planområdet som kan være utsatt for skred og et mye mindre areal enn hva NVE
sine aktsomhetskart viser.
Flom og flomskred er den dominerende skredtypen, men den er begrenset til relativt smale striper
langs noen av bekkene. Sørpeskred truer de samme arealene, men med en lavere sannsynlighet. Det
mest effektive og rimeligste tiltaket er å holde tilstrekkelig avstand mellom bekkene og bebyggelse.
Særlig kritiske punkt er stikkrennene der veier krysser bekkene. Flere 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.
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.
Registrerte faresoner er tatt inn i områdereguleringen.
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