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Forord 
 
Dette er en rapport fra et verksted som ble gjennomført i Gausdal juni 2004. Hensikten med 
rapporten er å vise både hvordan en prosess for å skape en bærekraftig planlegging kan 
gjennomføres med et verksted for bred involvering av kommunens administrasjon og 
politikere, regionale myndigheter, eksterne fagfolk og andre berørte eller interesserte og 
samtidig se hvilke løsninger som er aktuelle konkret i dette området. Prosessen er 
gjennomført i det planlagte boligområdet Heggen i Follebu i Gausdal kommune. 
 
Prosessen har vært et samarbeid mellom kommunen og NAL | NABU, og med støtte fra 
Husbanken regionkontor Oslo. Verkstedet har munnet ut i anbefalinger til prinsipper for 
reguleringsplan for området. Kommunen har ledet prosjektet, med bistand fra NAL | NABU 
og sivilarkitekt mnal Frederica Miller i Gaia Oslo as. Frederica Miller har vært både faglig 
ressursperson og prosessleder. Husbanken regionkontor Oslo har støttet prosessen med 
områdeutviklingsmidler, samtidig som kommunen selv også har  bidratt med både midler til 
analyser og egeninnsats i forbindelse med forarbeid og gjennomføring av 
verkstedsprosessen. 
 
Arrangørene ønsker med dette å rette en stor takk til alle deltagerne for aktiv deltagelse i 
seminar og verksted over to dager!  
 
 
 
 
Oslo, 03.09.2004 
 
 
 
 
Birgit Rusten       Frederica Miller 
Daglig leder NAL | NABU     sivark. Mnal 
        Gaia Oslo as 
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1 Innledning 
1.1 Bakgrunn og hensikt 
Follebu er et av tre tettsteder i Gausdal kommune, og det ligger nær opp til grensen mot 
Lillehammer kommune. Fra det planlagte boligområdet Heggen i Follebu er det ca. 15 km til 
Lillehammer. Området ligger inne i godkjent kommuneplan fra 2002. Tettstedet Follebu har 
barnehage, barneskole, kirke, dagligvarebutikker, serveringssteder, bygdehus, idrettsstadion, 
og diverse andre servicefunksjoner.  
 
Det planlagte boligområdet ligger i slak sørvest-helling. Det er dyrket mark på tre sider og på 
nedsiden er det et mindre boligområde. Ny riksveg er planlagt mellom eksisterende og 
planlagt boligområde. Området består av granskog og litt løvskog på næringsrik og god jord 
(høy bonitet). Det er gode solforhold i området.  
 
Bruttoareal avsatt til boligformål på Heggen er ca. 208 dekar. Det er antyda 125 boliger ved 
tradisjonell utnytting til eneboliger. Det må bygges atkomstveg frå riksvegen, og etableres 
gangveg mot sentrum. Tradisjonelt er det mest eneboliger i Gausdal, og dette må det 
tilrettelegges for også i dette feltet. Samtidig er det et økende behov og interesse for mindre 
boliger/leiligheter – både for eldre og yngre. Rekkehus og mindre leilighetsbygg vil være 
aktuelt på deler av arealet. Målgruppe for det planlagte boligområde vel være innbyggere i 
Gausdal og utflyttede gausdøler pluss personer i Lillehammer-regionen som ønsker å 
etablere seg med fast bolig. Med den gode plasseringen og kort avstand til mange 
arbeidsplassar i Lillehammer (Høgskolen, Jørstadmoen, sykehuset, sentrum) regner 
kommunen området som svært attraktivt for mange som arbeider i Lillehammer, men som 
ønsker å bo mer landlig og med rimeligere tomtepris. 
 
Tradisjonelt har kommunen stått for opparbeidelse av boligområder (vei, vann, kloakk), og 
satt bort tomten til husbyggeren. I dette tilfellet kan det være interessant å la et 
utbyggingsfirma stå for utbygging/markedsføring/salg av deler av området. Det bør da legges 
til rette for oppdeling av området i flere mindre felt. 
 
Utbyggingstakten for boliger i Gausdal har de siste årene vært 15-20 stk. pr. år. Dette kan 
forventes å bli større i dette området pga. god beliggenheit og kort avstand til Lillehammer 

1.2 Mål 
Målet med prosessen er å få til en prinsippskisse som kan være grunnlag for utarbeidelse av 
reguleringsplan for området. 
 
Kvaliteter som kommunen ønsker å ivareta: 

• Kulturlandskapet. Arealet er en del av området Follebu/Rudsbygd som er registrert 
som verdifullt kulturlandskap i Oppland (1 av 13 registrerte, nasjonale 
kulturlandskapsområder i fylket).  

• Grøntstrukturen. Sammenhengende grøntbelter og gangstier. Gode lekeområder og 
miljøkvaliteter generelt. 

• Variert boligområde i harmonisk sammenheng. Forskjellige hustyper med eneboliger, 
rekkehus og leiligheter i harmoniske enheter. Nærheten til Heggehagen – gammelt 
småbruk med særpreget bebyggelse bør ivaretas. 

• Trafikksikkert miljø. Lite gjennomgangskjøring, gjerne tunløsninger.  
• Energi- og miljøvennlige løsninger (for eksempel bioenergi). 
• Støyskjerming mot ny riksvei. 
• Gode gangveiløsninger mot sentrum og mot skolen. 
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1.3 Områdets beliggenhet 
 

Kommunedelplan Follebu

Heggen

Skole

Sentrum

Aulestad
Seg. Bru

Lillehammer

Ny rv. 255

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planlagt boligområde Heggen vist på kommunedelplan for Follebu i Gausdal kommune 
 

 

HEGGEN 
BOLIGOMRÅDE

• 15 km til Lillehammer 
sentrum

• Slak sørvest-helling
• God utsikt
• Svært frodig område
• Ca. 200 dekar

Hovedatkomst

Gang-/sykkelveg
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2 Forberedelse til verksted 
Gausdal kommune NABU og Frederica Miller samarbeidet om å avklare nødvendig forarbeid 
og hvordan verkstedet skulle gjennomføres. En viktig forutsetning for å få et vellykket 
verksted er å ha et godt grunnlagsmateriale på forhånd. Kommunen har vært ansvarlig for å 
framskaffe dette grunnlaget.  

2.1 Klimaanalyse 
Det anbefales alltid å gjennomføre en klimaanalyse før planleggingsarbeidet starter opp. 
Dette er viktig for å kunne optimalisere lokaliseringen av boliger og utearealer i forhold til 
vindretninger, solforhold etc. Dette ble ikke gjennomført i dette tilfellet ut fra at kommunen 
opplevde klimaforholdene som så vidt enkle og forutsigbare, men kommunen framskaffet 
data om nedbør og solforhold som var tilgjengelig under verkstedsprosessen.  

2.2 Landskapsanalyse 
Kommunen fikk Feste 
landskapsarkitekter til å 
gjennomføre en enkel 
landskapsanalyse. Dette ble 
også supplert med vurderinger 
fra Lars Fischer i forbindelse 
med verkstedet.  
 
Landskapsanalysen ble 
visualisert i kartform. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 Energiutredning 
På oppdrag for kommunen foretok Fossekall (tidligere Energiråd Øst) en enkel 
energiutredning. 
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3 Gjennomføring av verkstedet 
 
Liste over vedlegg til verkstedet 
 

Vedlegg 1 – Invitasjon til verkstedet  
Vedlegg 2 – Program versted 
Vedlegg 3 – Deltagerliste verksted 
Vedlegg 4 – Utkast til miljøprogram 

 
Verkstedet ble gjennomført over to dager, der første halvdelen av dag I ble brukt til 
innledninger for å få opp kunnskap og gi inspirasjon. Det ble lagt inn en befaring i tilknytning 
til lunsjen på dag I, slik at deltagerne fikk et godt inntrykk av området. Deretter ble det på 
resten av dag I og på dag II gjennomført tilsammen to gruppearbeidsøkter med 
presentasjoner. 

3.1 Deltagerne 
Gausdal kommune hadde ansvaret for å invitere politikere, administrasjonen, lokalbefolkning, 
regionale aktører og andre lokale aktører. NAL | NABU sendte ut invitasjon til alle arkitekter 
og landskapsarkitekter, da det var et ønske å få med flere faglige ressurspersoner. Ca 30 
personer deltok på verkstedet. 

3.2 Ressurspersoner 
For å få inspirasjon og ideer ble det hyret inn ressurspersoner i verkstedet, som både hadde 
innledninger og som deltok på selve verkstedet. Valg av ressurspersoner bør avspeile 
utfordringene i det aktuelle området. Følgende eksterne ressurspersoner deltok på 
verkstedet: 

• Frederica Miller, Gaia-Oslo as. Verkstedsansvarlig og prosessleder  
• Chris Butters, NAL | NABU. Innlegg om bærekraft og byggeskikk, hva er bærekraftige 

boligområder, sikre reguleringsbestemmelser som gir et godt resultat i praksis.  
• Lars Fischer, Grindaker Landskapsarkitekter. Han hadde en innledning om 

naturgrunnlag og hvordan sikre og bevare vegetasjon i et boligområde. Han viste 
også betydningen av hvor viktig det er å sikre gjennom reguleringsbestemmelser og 
byggegrenser forholdet mellom bygninger og naturgrunnlag. 

 
Det at verkstedet ble annonsert åpent gjorde at det deltok en del arkitekter og 
landskapsarkitekter som tok dette som et opplæringsverksted. Disse utgjorde også viktige 
ressurspersoner på verkstedet.  
 

4 Oppsummering av faglige innlegg 
4.1 Hvordan gjøre tilpasninger til naturgrunnlaget v/ Lars Fischer 
Innhold i foredraget: 

• Dokumentasjon og analyse av tomtekvalitet 
• Sikring av kvalitetene i bebyggelsesplanen 

o Regulerings- /bebyggelsesplanen inkl. bestemmelser 
o Teknisk terrengplan inkl. marksikring 
o Utomhusplan 
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Dokumentasjon og analyse av tomtekvalitet 
•  Bebyggbarhet i forhold til topografi, geologi/hydrologi  
•  Bebyggbarhet i forhold til valg av hustyper og helning  
•  Bebyggbarhet i forhold til eksisterende vegetasjon 
•  Bebyggbarhet i forhold til eksposisjon og lokalklima  
•  Bebyggbarhet i forhold til sol- og skygge  
•  Bebyggbarhet i forhold til landskapskarakter, synlighet 
•  Bebyggbarhet i forhold til kulturspor, byggeskikk, struktur i eks. bebyggelse  
•  Bebyggbarhet i forhold til eksisterende infrastruktur, dvs. veg,vann,avløp og el. 

forsyning 
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4.2 Alternativ boligoppvarming v/ Jon Birger Sivertsen 
 
Vannbåren varme 
• Plasskrav gulvvarme – Usynlig (Samlestokk krever noe plass) 
• Varmeavgivelse – Stråling / konveksjon fra gulv 
• Energiforbruk – Normalt lavt ved god, individuell styring 
• Regulerbarhet – God, noe avhengig av kursoppdeling og automatikk 
• Innemiljø – Varme gulv er behagelig 
• Radiatorer 
• Mulighet for fellesskapsløsninger 
• Valg av energibærer 
• Fleksibilitet 
 
Energikilde-varmepumpe 
• Krever liten plass 
• Krever lite tilsyn 
• Må ha en annen varmekilde i tillegg 
• Høye investeringer 
• Lave driftskostnader 
 
Energikilde-varmepumpe 
• Varme fra uteluft (omgivelsesvarme) 
• Varme fra avtrekksluft (overskuddsvarme) 
• Fjell- og bergvarme 
• Varme fra grunnvann 
• Varme fra sjøvann eller ferskvann 
• Jordvarme 
 
Energikilde-solenergi 
• Solfanger (kollektor)  
• Varmelager 
• Distribusjonssystem 
• Boligens beliggenhet i terrenget (solforhold) 
 
Energikilde-pelletskamin 
• I hus med skorstein 
• Trenger lagerplass til pellets 
• Krever planlegging for lager i tidlig fase 
• Nok effekt til å varme opp 200 m2 (åpen romløsning en fordel) 
• For de som synes vedfyring er OK, men ikke har tid til å være fyrbøter gjennom hele 

døgnet 
• Krever tilkobling til strøm 
• Røkrør og viftehus bør sjekkes/rengjøres hvert år 
 
Energikilde-gass 
• Enklere å fyre med enn biobrensel 
• Gasskjel i kjeller gir økt krav til sikkerhetsutstyr 
• Lang levetid på utstyr 
• Krever liten plass, veggmonteres eller kjøkkenbenk 
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5 Resultater fra gruppearbeid økt 1 
5.1 Tema: Naturgrunnlag - landskapsstruktur 
Oppgave: Vurder området utfra naturgrunnlagsanalyse. Hvilke arealer er egnet til 
forskjellige formål. Se på hovedlandskapstrekk i området og viktige 
kulturlandskapsverdier og antyd hva som må bevares. Identifiser muligheter og 
utfordringer i området og kartlegg disse. 
GRUPPELEDER: LARS FISCHER, L.ARK GRINDAKER AS. 
 
Naturgrunnlaget - kulturgrunnlaget 
• Terrengmessig ensartet 
• Nasjonalt og regionalt viktig kulturlandskap. Området er registrert av fylket som et 

kulturlandskap med nasjonal verdi. 
• Vegetasjonsmessig er området relativt ensartet med noe gran innslag. 
• Granskogen har liten landskapsmessig verdi og bør hugges snarest for å få opp yngre 

blandingsskog som er en robust vegetasjonstype som er verdifull i forbindelse med 
framtidig bebyggelse. 

• Slitestyrke og naturkvalitet er lik i hele området 
• Sti, kullgroper og Heggehagen er viktige historiske elementer,  
• Dammen er historisk viktig og bør bevares. Må evt. sjekke at ikke bygging avskjærer 

vannstrømmer. 
• Ortofoto viser at det er en mosaikk i landskapet som er verdifull å ta vare på. Det er 

partier med våte drag og sesongbetingede bekker som må registreres/innmåles på kart 
og brukes i formingen av bebyggelsesmønsteret. Landskapsmosaikken preges av åpne 
jordpartier, skogområder og vegetasjonsbelter.  
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• Viktig å lete frem de våte dragene som også danner en mosaikk, de må måles inn. 
• Grunnforhold, grunn morene på leire 
 
Forming og struktur: 
• kvartærgeologisk kart savnes, trengs for å registrere grunnforhold 
• bevare korridorer og områder for lek i grøntstrukturen, få inn mosaikpreget, som stier, 

lekeområder, viltkorridorer. 
• stedstilpasse adkomsten, foreslått løsning er problematisk og ”teknisk” løst, alt for nær 

Heggehagen, samt henvender seg vekk fra sentrum mot Lillehammer.  Bør vurdere 
adkomst fra nord med reduserte inngrep. Adkomsten kommer også alt for nær 
Heggehagen som bør ha et landskapsrom rundt seg 

• synlighet er viktig, struktur som teiger, et skrått landskap med godt innsyn krever en 
oppbrutt teigstruktur 

• gangvei til skole og barnehage er viktige sosiale koblinger 
• ny vei bryter kulturlandskap og linjer i landskapet, endrer områdets karakter med tekniske 

løsninger. Den nye veien er egentlig det største inngrepet i dette landskapet, = 
bekymringsfullt, og vel så problematisk som et nytt boligområde.  

 
Oppsummeringskart viser: 
• Heggehagen bevares med landskapsrom 
• Stien tas vare på 
• Randsoner mot dyrket mark må beholdes og være fyldige, evt. med gangstier 
• plangrensen bør utvides for å få med seg bekken mot nord = naturlig avgrensning 
• områdevurdering: 1. første byggetrinn, 2. neste trinn, 3. litt skeptisk til utbygging, iallefall 

siste område. 
• Det bør lages adkomst til Follebu 
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Oppsummeringskart gruppe 1 økt 1 

5.2 Tema: Arealdisponering  
Oppgave: Hva slags prinsipper for tomteinndeling kan brukes på området ?  Se 
området som en helhet og vurder hvilke områder som kan//bør bebygges og på 
hvilken måte. Lag forslag til type bebyggelse, høyder i forhold til fjernvirkning mm. 
GRUPPELEDER: CHRIS BUTTERS SIVILARKITEKT MNAL, NABU 
 
Temaer: 
• Tomt: gir få hindringer, det må lages buffer til høyspentlinje 
• Veiløsninger: inkludert fremtidig forlengelse – må være et MINIMUM. Tenkt fra syd, kan 

forlenges med kobling nordover. Bygges ut etappevis, nord adkomst er veldig interessant 
• Boligtype: ”presses” til tetterer løsninger – mer variert – ikke bare enebolig. Området bør 

planlegges fleksibelt mht. tetthet.  
• skogen er en viktig formingsfaktor – randsoner/belter – men ta vare på utsikt !! horisontalt 

og/eller vertikalt struktur på vegetasjonen 
• biler: fellestun og fellesparkering også der det er eneboliger 
• småbruk: vakkert fellesområde i fremtiden 
• ”Låven” som typologi: kan være felles garasjer, boder og aktivitetsrom: et Uttun 
• Strategi: sterk vilje hos kommunen til å skape noe med sterk identitet, første trinn må bli 

trekkplaster, satse på nullenergihus ol. som får omtale; kvaliteter; Enova, Husbanken 
som samarbeidspartnere; utbyggeravtaler – prosess ! krever sterk kommunal ledelse og 
styring, særlig i de første fasene; gjennomføring er det svakeste ledd ?  
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• Medvirkning: finn interesserte kjøpere, det 
gir også tryggere økonomi, finn engasjerte 
entreprenører 

• Bebyggelsestyper: se konseptskisser, 
typologier bør utredes: kjedete eneboliger i 
tun, rekkehus, atriumshus (Kingo) tett-lav i 
rekker (Tromsø) små enheter 

• Markedsføring: nytt og attraktivt, synlig. 
 
Situasjonsplanskisse: 
• Skissert 80 til 130 boliger. 
• Mindre tetthet nederst, høyere tetthet øverst 

på grunn av bedre utsikt.  Beholde 
randsonene som et viktig klima/vernebelte. 

• Gunstig orientering mot s- sv 
• Stigningen er ikke for stor, kan ha veier på 

1:9 mot cotene, litt brattere opp til øverste 
felt. Helning gjør at alle ser over hverandre 
= gunstig. 

• Stien og Heggehagen beholdes.  
• Hva slags type bebyggelse er aktuell i 

Gausdal ?  
• Flerfamiliehus ?  
 
 

5.3 Tema: Infrastruktur- klima og energi 
Oppgave: Vurder infrastrukturløsninger for området, både for biltrafikk og 
fotgjengere/syklister. Gi forslag til løsninger og kartlegg disse. Vurder også 
vann- og avløpsløsninger og overflatevannhåndtering. Se på klimasituasjonen 
(sol og vind) og foreslå energiløsninger. 
GRUPPELEDER: JOHN BIRGER SIVERTSEN, ENERGIRÅD ØST, referent Fonkalsrud 
 
Vannforsyning 
Høydebassenget ved fylkesvegen i retning mot skolen kan forsyne nedre del av feltet. Det er 
noe avstand til feltet herfra. Vannledning kan ligge i ny rv 255, men dette passer trolig ikke 
tidsmessig. Det kan tenkes at det private Follebu vannverk lenger ned kan forsyne første 
byggetrinn. Ledningene vil da kunne følge avløpsledninger nedenfra.  
 
Avløp 
Kommunal, avskjærende hovedledning kommer sørfra langs rv 255 og går videre på 
nedsiden av Børresenlykkja og Granheim. Sidegrener med selvfall ovenfra fører inn på 
denne. Feltet vil kunne knytte seg på en av disse sidegrener eller evt. at egen sidegren 
legges fra hovedledningen. Avløpet føres nå til renseanlegg i Lillehammer. Kapasiteten er 
ikke noe problem. Avstanden for ledningsføring er relativt kort og med normale kostnader. 
Lokale kretsløp med rensing av gråvann etc. anses ikke som særlig aktuelt her av 
kommunens ingeniør. Vil en bevisst miljøprofil kunne gi en annen vurdering? 
 
Overvann 
Overvannshåndtering kan bli en utfordring i feltet, siden det er nokså grunne løsmasser over 
silt/leirelag. Fordrøyningsbasseng kan bli aktuelt. Dette har man lite erfaring med i Gausdal 
og det vil trolig fordyre tomtene. Rv 255 planlegges med åpne grøfter. 
Det må evt. lages fordrøyningsbassenger. 
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Veger og trafikk 
Gruppa tror at feltet kan klare seg med én bilatkomst. To atkomster vil kunne skape 
problemer med uønsket gjennomkjøring og feltet er ikke større enn at én bilatkomst er 
tilstrekkelig. Denne bør følge Fedjevegen i sør. Dette vil være enkelt å realisere i første 
byggetrinn, mens en atkomst i nord vil bety vesentlig lengre veg. Gangveger bør imidlertid 
føre både sørover (langs Fedjevegen), vestover (i bru over rv 255 mot barnehagen) og 
nordover (mot skolen). I første byggetrinn bør mest mulig av eksisterende gangveg langs rv 
255 benyttes.  
 
Området ligger ikke så langt fra skolen at skoleskyss er aktuelt.  
 
Turveger ut av området finnes i Fedjevegen og i Heggjebakken. Planen bør sørge for 
tilslutninger fra feltet til disse.  
 
Buss til /fra Lillehammer vil trolig følge gammel rv 255 gjennom sentrum i Follebu. 
Holdeplasser bør anlegges i tilknytning til denne og slik at gangavstand til feltet blir kortest 
mulig.  
 
Første byggetrinn 
Gruppa tror at første byggetrinn bør være i søndre hjørne av feltet ved Heggehagen. Dette 
begrunnes med at både veg, vann og avløp enklest kan starte her.  
 
Prinsippet med stortomter som Byggforsk har utviklet er godt egnet for å ivareta de 
overordnede mål og beholde fleksibilitet for utbyggerne over tid og bør kunne være aktuelt 
her. En stortomt er et lite felt avgrenset av grøntbelter og med tilknytning til samleveg og 
gangvegsystem.  
Det bygges ca. 20 boliger i året i Gausdal kommune. Det kan være et oppdemmet behov for 
tomter i Follebu slik at et første byggetrinn kanskje kan være bortimot 20 tomter.  
 
Gruppen snudde neste morgen på adkomst, foretrekker fra nord. Bygge opp under 
lokalsamfunnet, lede trafikken via Follebu. Ha samlevei som tar stigning med fortau/gangvei, 
kontakt mot skole og barnehage. Antageligvis mye billigere ? 
 
Energi 
Mange i Gausdal har billig/gratis tilgang til ved og det brukes en del vedfyrte kjeler for 
vannbåren varme.  
Gruppa så for seg to alternativer med miljøprofil:  
 

A. En felles fyrsentral som skal dekke hele feltet vil bli vanskelig å finansiere siden 
utbyggingen trolig vil gå over mange år. Derimot kan små felles fyrsentraler som 
dekker min. 20 boliger være lønnsomme. Enova har støtteordninger for investeringer i 
denne type tiltak (inntil 40 %). Et lite kraftselskap vil da stå ansvarlig for utbygging og 
drift av sentralen og ledningsnettet fram til husvegg. Dette kan være en oppgave for 
grunneier eller andre lokale aktører som også har ansvaret for energikilden, for 
eksempel biomasse. Denne løsningen betinger at alle tomter selges med klausul om 
pliktig tilknytning til sentralen og at alle hus bygges med vannbåren 
varmedistribusjon. Varmesentralen kan ha to energikilder og slik sett oppfylle 
forskriftenes krav. Husene bør også ha pipe for vanlig vedovn da mange vil fyre med 
ved.  

B. Hvert hus får sin fyrsentral hvor husbygger kan velge mellom ulike alternativer, som 
for eksempel varmepumpe, vedfyrt kjel, pelletskjel osv. Med en koordinert utbygging 
kan kanskje rasjonaliseringsgevinster oppnås. Vannbåren varme forutsettes i husene.  

3. alternativ: lavenergihus, friere energisystemer = husbyggers valg 
 
Utbyggingsøkonomi 
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Gruppa antar at tomteprisene ikke bør avvike for mye fra det som er vanlig i kommunen. 
Refusjonskostnader for tomter i Follebu ligger på ca. 230.000 kr med råtomt (50.000 kr) og 
teknisk infrastruktur (180.000 kr). Man konkurrerer med eneboligtomter i Lillehammer som 
sannsynligvis blir vesentlig dyrere (Fagstadlia og Skogen). Nærheten til Lillehammer tilsier at 
man kanskje kan gå litt opp i pris dersom man tilbyr større tomter enn i Lillehammer. Gruppa 
tror at netto tomtestørrelse bør ligge på 1-1,5 daa. En i gruppa mener at det da må være 
mulig å kjøpe to tomter inntil hverandre for å ha plass til det man vil. En kalkyle av 
utbyggingskostnader må gjøres parallelt 
med planleggingen for å sikre at 
kostnadene holdes innenfor det som er 
salgbart. 
 
Gruppa diskuterte fellesgarasjer kontra 
egen garasje på egen tomt uten å 
konkludere. Det er klart at de aller fleste 
voksne vil benytte bil som 
framkomstmiddel.  
 
Gruppa stilte spørsmålet om hvem som 
blir utbygger av feltet. Det er tradisjon 
for at kommunen har stått som 
utbygger, men det er ikke kjent om 
kommunen har en avtale med 
grunneieren her.  
 
Kommunen bør vurdere å lage et 
miljøoppfølgingsprogram og 
utbyggingsavtaler med grunneier og evt. 
utbyggere for å sikre miljøkvaliteter 
utover det lov og forskrift hjemler.  
 
Skolekapasitet 
Follebu skole er fullbelagt nå, så vidt 
gruppa har fått vite. Det bør avklares om 
skolekapasitet er et hinder for en forsert 
bygging av feltet, i tilfelle dette skulle 
være aktuelt. 
 
 

5.4 Tema: Nærmiljø – friområder – sosiale forhold 
Oppgave: Kartlegg forhold til sosial infrastruktur i nærmiljøet og koblinger til området. 
Vurder hvilke sosiale tilbud som bør finnes lokalt, om det for eksempel kan være en 
form for grendehus og annen lokal service. Hvordan kan man påvirke sosial 
sammensetning og beboere ? Lag forslag til type bebyggelse og sammensetning.  
GRUPPELEDER: JON SYLTE – GAUSDAL KOMMUNE 
 
Målgrupper: 
1. Barnefamilier = enebolig /rekkehus  
De trenger/vil ha: skogsområde og hytter, skibakker, stier, ballbinge, fartsdumper, lav fart, 
ingen gjennomkjøring, lite biltrafikk, ungene slippes rett ut, nærlekeplass nær boligen, 
lekeplass, turdrag, friområde 
2. Leilighetsgenerasjonen, 50+ = store leiligheter og unge etablerere = mindre leiligheter  
De kan ha : tettere struktur, tåler mere støy, differensiere store og små, blandet 
utbyggingsmønster 
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3. Økogruppe/bokollektiv med fellesfunksjoner areal, dyrking 
Med økologisk bygging, fellesareal, energisystemer, store tomter, tun 
 
Urban del: konsentrerte leiligheter 
 
Follebu – hva finnes ? Stor aktivitet og mange tilbud. 
1. bygde/grendehus, fotballbane, dagligvare, frisør, skole – barnehage, omsorgsbolig, 

sjukeheim, pizzeria, veterinær – tannlege – lege, Granheim, park/paviljong, badeplass, 
Bolt-Evensen, sti – løyper, gangvei 

 
Vi ønsker oss: 
- Sammenhengende grøntstruktur 
- skiløyper til kjølen 
- slippe ungene direkte ut i gata – restriktiv biltrafikk 
- ballplass 
- inngang vender mot vei/tun/aktivitet 
- møteplasser i gata – unger og eldre 
- barnehagen bruker nordre del av området i dag 
- lebelte, vegetasjonsskjerm i utkant 
- areal for fellesaktiviteter -  hobby, mekking 
 
Støyende aktiviteter kan lokaliseres nær riksveien. 
Populært med store tomter, må ha fleksiløsninger mht. type bebyggelse. 
Legge tilrette for ting her man ikke har andre steder: utsikt og felleshus. 
 
 

6 Resultater gruppearbeid økt 2 
6.1 Heggen i Follebu, planforslag for hele området. 
Gruppeoppgave: 
Med utgangspunkt i første økt av gruppearbeidet se på arealdisponeringen av 
hele området. Lag forslag til adkomst, veiføringer, tomteinndeling mm.  
Gruppen skal ta stilling til hva dere mener er en forsvarlig tetthet i området, hva 
slags bebyggelse og på hvilken måte bebyggelsen kan plasseres og løses.  
Er det mulig å bruke areal innenfor 50m belte fra Riksveien til noen funksjoner? 
Jobb mest mulig på kart, men lag gjerne også forslag til viktige elementer som 
bør være tilstede. 
 
Gruppe 1: Gruppeleder Lars Fischer 
Samlevei i 1:12 som tar stigning, med gang/sykkelvei til midt i området. Rendyrket 
en fasadefri samlevei. Adkomstveier legges på coter. Gir boliggatemiljø. Ulike 
lengder = akseptable. Blandet trafikk med 3,5m veibredde. Kan ha bredere 
reguleringsbredde (6-7m), men mindre asfaltbredde, som evt. utvides etter behov. 
Grøntstruktur: mosaikk basert på våtdragene som må kartfestes. I større 
grøntområde mot nord, knyttet til stien. Sti: beholde som grønnkorridor.  
Grusede stier i utkant. Grønn sone ca. 30m rundt høyspent. Må sikre avstanden 
ordentlig, de siste tomtene nær høyspent blir likevel aldri solgt. Differensiert 
boligstruktur. Tett innerst med tun og inntun, noe mindre tomter. Felles P ved uttun. 
Kan også ha noen kjedehus med P imellom. 
Øverste område- hvis det skal utbygges kan være et tettere område.  
Antall: ca. 75 boliger, eneboliger 1 mål.  

18 



 

Grøntsoner mellom boligområder legges med restriksjoner = grøntarealer, med 
restriksjoner mot terrengbearbeiding. Overflatevann dreneres ut i bekkedrag og 
grøntområder.  VA hovedledning nederst. Lage høybrekk med vegetasjon + 
gangstier. 
Grønne korridorer som krysser vei. 
Gammelt tun bevares som grønn sone med eget landskapsrom. 
Kan regulere i etapper. Gangvei forbindelse både i syd og nord. Evt. kobling videre 
oppover i lia (= stor motstand fra andre på verkstedet.) 
Grønn randsone/buffersone hele veien rundt. (Obs. rullende rundballer ! må ha 
vernesone mot landbruksarealene.)    
 
 

Skisser fra gruppe 1 
 
 
 
 
Gruppe 2:  
Ta vare på en stor grøntkorridor + grønt drag i området, grønt område = turvei 
område, nærlysløype, barnehage, bare nord adkomst, vei nederst, stigning i 
stikkveier. 
Vil ikke lage en barriere til mot RV, dvs. samle de 2 veiene, bolig på oversiden av 
veien.  
Heggehagen = felles miljøtun innerst, ligger fritt. Skal bevares, må ha restriksjoner på 
endring.  
Gangvei langs adkomsten og over der tenkt før. 
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Gangsløyfe i skogen, ta med elva. 
Fortau langs med veien, 1 felts vei med brede skuldre = samlevei. 
Beholde eks. gangsti med dam og kolgroper. Varmesentral evt. nederst i hver vei, lett 
levering. 
Boligområdene: Hver sin adkomst inn, avslutte med tettere tun øverst og innerst.  
Enebolig på nedsiden av veien, tettere bebyggelse på oversiden.  
Gangsti skilt av hver vei, inn mot grøntdraget i bakkant. Mellom hver arm er det en 
grønnkorridor. del av tomt men med restriksjoner. 
Ca. 100 boliger, 80 stk med 1 mål tomt = enebolig tomt. 
Tunløsningen, tettere dess høyere, kan utbygges etappemessig hver arm.  
Vei stigning = 1:10 
Lek: nærlekeplasser som kan integreres i grønt.  
Balløkke 20x40m i grønt området. 
Tunet = almen bruk, felleshus og areal som lek ”grendetun” 
Bygge langs samleveien, slik at veien ”synes” 
Samleveien ligger i 50m belte. Kan ha innkjørsel fra både syd og nord. Fritidsreiser er 
nordover – arbeid sydover.  
 

 
 
Skisse fra gruppe 2 
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Gruppe 3: Gruppeleder Chris Butters 
Vei: helst fra nord, kobles til Follebu sentrum, skole osv. 
Skog + landskap: 1 større skogsområde til bla. lek, ønsker en større trekant midt i.  
Infrastruktur: eksisterende ledning i sør ikke stor nok til 130 boliger, dele i 2, nordre 
del integreres med veiløsning. Kloakk finnes både mot syd og nord. 
Øvre del: høyeste stedene 
= mest populær, høyere 
verdi. ved å bygge øverst 
først kan resten finansieres, 
15 flotte eneboligtomter som 
dekker resten av utgiftene ! 
Litt uenighet i gruppen om 
hvor mye kommunen evt. 
skal styre en utvikling.  
Beltet mot RV, må ha lav 
vegetasjon, ønsker IKKE 
ballplass(baller triller ut på 
vei)  
Dam: Fylles til 0,5m, gjerde 
osv. sandkasse  må være 
noe mere enn et hull ! 
Ca. 12 grupper a 5 mål hver 
gir 60-70 boliger, noen 
tettere tun, øvre 25 mål med 
15-20 tomter – tilsammen 
100 boliger. 
Nedgraving av kraftledning: 
ca. kr. 300 000.-  
2 alternativer:  
Alt 1: bygge innerst og 
øverst først, deretter 2 og 3. 
Alt.2: bygge eneboliger 
nederst, tun innerst.  
Imot kobling over jordet, 
uheldig pga. jordbruk, følge 
veien videre nederst. 
 
 
 
 
Gruppe 4: Gruppeleder Jon Sylte  
Startet med grøntstruktur mosaikken, med de viktigste bekkedrag. Min. 30m for å få bra 
standard, velger bonitetsgrense og inntil bekken som grense. 20 – 25m randsone rundt 
bekken.  
Veiføring: fleksibel N/S adkomst. Ønsker helst fra nord. 1:10 start, flater ut etterhvert. 2 
gangbroer helst nord hvis vi må velge.  
Heggehagen: bevaring - må ha vegetasjonsrygg, grønn lomme/øy. Historisk med åpen eng 
på framsida. 
Gangvei: = samlevei med fortau. Lagt ballslette nederst. Rekkefølge se tall på planskisse. 
Begynne nordfra. Ønsker ikke å bygge 6 = øverst.  
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110 – 120 da bebyggbar areal, dvs. ca 100 – 120 boliger.  
Diskusjon, hvor mye skal man krysse grøntkorridorer ?  
Hovedvei 1:10. Eneboligtomter med evt. smalere parseller. Tettere nederst og øverst.  
Korte tilførselsveier. Overflatevann i eksisterende bekker.  
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6.2 Diskusjon 
Type bebyggelse ? Eneboliger, grupper = fundamental diskusjon. 
Miljømessig = fordel å være tett, men må forholde seg til lokalt marked. 
Må ha fokus på å planlegge hele prosessen.  
Energiplanlegging: viktig med lokale ringvirkninger, dvs. prioritere biomasse og evt. sol.  
Viktig å ta naturgrunnlaget på alvor, må gjennomføre en grundig registrering av bakken, med 
vannrenner. Skal integreres. 
 

7 Oppfølging, videre prosess 
7.1 Første utkast til miljøprogram 
Innspillene fra verkstedet er også sammenfattet i et utkast til miljøprogram. Dette er 
utarbeidet av Frederica Miller etter verkstedet. Se vedlegg 4. 
 
• Type bebyggelse? Eneboliger, grupper = fundamental diskusjon. 
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• Miljømessig = fordel å være tett, men må forholde seg til lokalt marked. 
• Må ha fokus på å planlegge hele prosessen.  
• Energiplanlegging: viktig med lokale ringvirkninger, dvs. prioritere biomasse og evt. sol.  
• Viktig å ta naturgrunnlaget på alvor, må gjennomføre en grundig registrering av bakken, 

med vannrenner. Skal integreres. 
• Følge opp innspill som kom gjennom prosessen med omlegging av trase for planlagt 

riksveg 
 
Følgende utkast til miljøprogram er utarbeidet i etterkant av verkstedet, med basis i hva som 
kom opp i prosessen: 
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Tema/miljømål Miljøtiltak Status  Ansvar Ferdig 

landskapsmosaikken med skogteiger, 
vegetasjonsstriper og åpne jorder brukes som 
mønster, tilpasning til kulturlandskap 

   

historiske elementer kolgroper, dam mm. bevares    
randsonevegetasjonen sikres som en 
klimaskjerm, buffersone mot jordbruk 
fleraldret skog med et mangfold av nål og løv. 
min. 10 meters bredde 

   

grantrær fjernes, yngre blandingsvegetasjon 
slippes frem  

   

God bonitet dyrkbar mark, kan  legge til rette for 
store hager 

   

flott utsikt. sikres alle    
planområdet utvides til å omfatte bekkedraget 
mot nord 

   

Naturgrunnlag 
ta vare på 
eksisterende 
kulturlandskap 
 

geologiske undersøkelser/kart må sjekkes, 
tilpasning av løsninger til grunnforhold 

   

Klimavern mot nord, spesielt N-NØ,  ta vare på 
randsonen,  
skape lune kroker, forlenge utesesongen. 
Demme opp for trekk ned dalsiden 

   Klima 
forbedre lokal klima 
passiv og aktiv 
utnyttelse av sol 

sørge for klimaskjerming i skikt gjennom hele 
bebyggelsen 

   

Lokal overvanns-håndtering, bruke eksisterende 
vannløp som avrenning, sørge for grønt langs 
med kanaler, lokale vannløp kartlegges og 
bevares 

   

Kan lage fordrøyningsbassenger med sump og 
vegetasjon som sikring der hvor det er bratt 

   

Miljøvennlige rør- og avløpsrør    

Vann 

Eksisterende brønn/dam bevares, men med 
fornuftig bruk 

   

Avløp 
minske avløpsmengde 

Vannsparearmaturer /Vannsparende toalett/valg 
av utstyr 

   

Blandet målgruppe, barnefamilier, 50+ 
generasjonen i leilighet, unge etablerere i leil.  

   

Økogruppe/Kollektiv med grønn profil    
Tun bebyggelse med bilfrie tun, og felles ”uttun”    
Heggehagen som felles tun    
inngang vender mot vei – tun – aktivitet, 
utearealer som sosial arena 

   

nærlekeplasser integreres i grønt struktur    

Sosiale strukturer 
For folk med forskjellig 
økonomi/ boevne 

Mulighet for blandet bruk    
Snu hovedadkomst mot nord, styrk tilknytningen 
til lokalsamfunnet 

   

Buffer mot høyspent, min. 30m    
Gang-sykkelvei adkomst, helst både mot syd og 
nord, nord = viktigst 

   

eksisterende sti bevares i grøntdrag, evt. etablere 
ny gjennom området 

   

samlevei som tar høydeforskjeller, med redusert 
asfaltert bredde 3,5m reguleringsbredde 7 – 8m. 

   

Infrastruktur - vei 
reduksjon av 
transportarbeid 
 
 
 
 
 
 
 God adkomst til friområder/ grøntområder    

Stortomter, størrelse 20 – 30 boliger per gruppe    Tomtedisponering 
fleksibel plan framstilling med muligheter for 
forskjellige tomtebredder. Inndeling i delområder, 
med mellomliggende grøntstruktur  
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Tema/miljømål Miljøtiltak Status  Ansvar Ferdig 
Styr kvaliteten av uterom ved kjelp av byggelinjer    
Ha noen store tomter med hager til 
grønnsaksdyrking 

   

Blandet bebyggelse, fra eneboliger, til kjedete 
boliger, rekkehus, evt. flere etasjer med 
leiligheter, bør få til tettere bebyggelse her 

   

Heggehagen bevares med grøntareal rundt, evt. 
som fellestun 

   

Boligløsninger må være fleksible,     
Skikting av uterom i privat – halvprivat – 
halvoffentlig - offentlig 

   

Bebyggelse 

Låven og gårdstun som typologi, inntun og uttun, 
se på mulige lokale byggeskikksforbilder 

   

prioritere lokale materialer    
Valg av sunne materialer, diffusjonsåpne 
konstruksjoner 

   

Rent bygg    
Lavtemperatur varme    
Sentralstøvsuger    

Materialbruk, 
inneklima 
sunne hus 

Naturlig ventilasjon    
Byggutforming og arealbruk med minst mulig 
energibruk 

   

utnytte bioenergi (ved, flis, brikketter, pellets, 
tømmer), sjekk lokale leveranser 

   

solenergi, både aktiv og passiv bruk, NB! 
orientering 

   

Krav til energibruk og anlegg i 
reguleringsbestemmelser, eller privatrettslige 
avtaler 

   

Krav til isolasjon over PBL, evt passivhus = 0 
energihus ? 

   

temperatursoning av boliger, Vinterhageløsninger 
som ”varmefanger” og ”grønt rom 

   

Vurdere fjernvarmeløsning. Tunløsninger med 
felles varmesentral.  

   

Vurdere å kreve bruk av vannbåren varme 
(radiatoranlegg, gulvvarme osv.) 

   

Energi 
utnytte lokalt 
tilgjengelige fornybare 
energikilder 
 
mål for energibruk 100 
kWh/m2 (?) eller 0 ! 
 

Energistyring av evt. elektrisk anlegg og 
energispareinstallasjoner 

   

Avfallshåndtering 
bygging 

Returavtaler for emballasje    

Kildesortering av avfall    Avfallshåndtering 
drift Kompostering    

 

 

7.2 Oppfølging i regi av kommunen  
Kommunen vil med grunnlag i verkstedet følge opp arbeidet med en reguleringsplan for 
området. En ekstern landskapsarkitekt vil bli engasjert til å lage en illustrasjonsplan for 
området, mens kommunen selv vil foreta selve reguleringsplanarbeidet. 
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Vedlegg 1 Invitasjon verkstedet 
 

 

GAUSDAL 
KOMMUNE 
UTVIKLINGSENHETEN 

 
 
ADRESSELISTE 
 
 

ØSTRE GAUSDAL, 12.05.2004 
 
Arkivkode Vår ref.(oppgis ved svar)  Deres ref. 
L12  04/00396-006  
 
 
INVITASJON TIL SEMINAR OG VERKSTED BÆREKRAFTIG UTVIKLING AV HEGGEN 
BOLIGOMRÅDE I FOLLEBU, GAUSDAL 

 
Vi har den glede å invitere til seminar og verksted om utvikling av et veldig spennende 
boligområde i Follebu i Gausdal kommune ! 
 
Tid: Tirsdag 8. og onsdag 9. juni 
Sted:   Gausdal kommunehus (Kommunestyresalen), Segalstad Bru 
 
Vi starter nå detaljplanlegging av dette boligområdet, som er godkjent gjennom 
kommunedelplan Follebu. Området er ca. 200 dekar stort, ligger sørvestvendt  og solrikt til 
nær Follebu tettsted, innramma av et nasjonalt verneverdig kulturlandskap. Avstand til 
Lillehammer sentrum er ca. 15 km. Med andre ord et fantastisk flott boligområde – med din 
hjelp ! 
 
Til seminar og verksted inviterer vi arkitekter og landskapsarkitekter, 
utbyggingsentreprenører, regionale planmyndigheter, grunneiere, politikere, fagfolk innen 
mange tema, skole, foreldre. Formålet er å lage en plan der vi legger stor vekt på tilpasning 
til lokalmiljøet, gode boområder, fornuftig energiforsyning og –bruk. Som grunnlag gir vi faglig 
påfyll gjennom interessante foredrag i starten, og vi besøker området – før vi går på det 
praktiske arbeidet i utfordrende og lærerike gruppeprosesser. Til å hjelpe oss i denne 
prosessen har vi engasjert NABU (Norske arkitekter for bærekraftig utvikling) og Frederica 
Miller fra Gaia arkitekter. 
 
Vi håper derfor du tar deg tid til å være med på dette spennende utviklingsprosjektet. Ett 
firma vil bli utvalgt til å bistå videre i arbeidet, og ved selve utbygginga vil området bli 
seksjonert for feltvis utbygging i tråd med de retningslinjene vi kommer fram til.  
 
Dersom du må prioritere en av dagene (spesielt de mange lokale som blir invitert), så ber vi 
deg prioritere første dagen for å få med det faglige grunnlaget. 
 
Trenger du mer opplysninger ? Ta da gjerne kontakt med: 
Jon Sylte, Gausdal kommune tlf. 61 22 44 62 / 950 36  936 eller 
Frederica Miller, Gaia-Oslo as tlf. 22 55 72 05 / 91 34 56 77 
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Påmelding seinest 1. juni til Gausdal kommune (sjå vedlegg). 
 
  
 
Med vennlig hilsen 
Gausdal kommune 
 
 
 
Olav Olstad  
ordfører 
 

Jon Sylte 
Enhetsleder 
dir.tlf. 61 22 44 62 
e-post: Jon.Sylte@Gausdal.kommune.no 
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Vedlegg 2 – Program verksted  
 
Bærekraftig boligområde, Follebu i Gausdal kommune 
– Seminar og verksted 
Program for 8 – 9. juni 2004 
 
Sted: Kommunehuset i Follebu 
Møteleder og prosessleder: Frederica Miller, Gaia-Oslo as. 
 
Arrangementet er et samarbeid mellom Gausdal kommune og NAL | NABU – Senter for 
bærekraftig arkitektur og stedsutvikling. 
 
Mål for Verkstedet:  
Verkstedet tar for seg utviklingen av Heggen i Follebu i Gausdal kommune, som et forarbeid 
til utarbeidelsen av reguleringsplan. Det er store landskapsmessige utfordringer med 
området siden det ligger i et nasjonalt verneverdig kulturlandskap. Kommunen ønsker å 
tenke nytt og utvikle et boligområdet basert på tun med tettere bebyggelse og tydelige 
grøntstrukturer imellom. Verkstedet skal Utarbeide grunnlag for reguleringsplan for område 
med 125 boliger. Idedugnad og designverksted for en reguleringsplan med arealdisponering, 
veianlegg, friområder, klimavernbelter, grøntstruktur mm. Kommunen vil følge opp verkstedet 
ved å engasjere arkitekt/landskapsarkitekt for å utarbeide selve reguleringsplanen, basert på 
resultatene fra verkstedet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oversikt over planområdet (merket av med rødt) 
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Tirsdag 8 juni 
08.45  Kaffi - registrering 

09.00  Velkommen ved ordfører Olav Olstad, Gausdal kommune 

09.15  Introduksjon til seminaret og verkstedet Frederica Miller, Gaia-Oslo as 

09.30  Hvordan gjøre tilpasning til naturgrunnlaget  v/ Lars Fischer,     

           landskapsark.Grindaker as. 

10.25  Alternative energiløsninger v/ John Birger Sivertsen, Energiråd Øst 

10.45  Te/kaffe og frukt  

11.00  Befaring i området - Lunsj ute. NB! Ta med gode sko.   

12.30  Bærekraft og byggeskikk  Chris Butters siv.ark MNAL, NAL | NABU 

13.30  Presentasjon av analyser og planarbeid så langt v/ Jon Sylte, Gausdal  

           kommune og Sissel Strømsjordet, Feste Landskapsarkitekter 

14.30  Gruppearbeid økt 1. Inndeling i temagrupper.   

16.00  Slutt for dagen  

 
Onsdag 9 juni 
08.30  Gruppearbeid økt 1. Fortsatt.  

09.30  Gjennomgang i plenum av første økt med gruppearbeid  

10.30  Gruppearbeid Økt 2. Inndeling i blandede grupper.   

11.30  Lunsj i grupper.  

12.30  Gruppearbeid økt 2 fortsetter.  

14.00  Presentasjon og gjennomgang av gruppearbeid økt 2, oppsummerende  

           diskusjon  

15.30  Avslutning 

 
 
 
 
 
 
Seminar og verksted er gratis. 
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Vedlegg 3 – Deltagerliste 
ETTERNAMN FORNAMN FIRMA/ORG. E-POST 
Bording Ole I. Arendal kommune ole.i.bording@arendal.kommune.no 
Bye Hilde Oppland fylkeskommune hilde.bye@oppland.org 
Bø Runa Fylkesm. Miljøvernavd. runa.bo@fm-op.stat.no 
Enger Elisabeth landskapsark., eget kontor elisabeth.enger@c2i.net 
Fonkalsrud Per Erik Asplan Viak pererik.fonkalsrud@asplanviak.no 
Fougner Marit Bonde, nabo marf@online.no 
Fremming Tone Andersson + Fremming AS af@sivilarkitekter.no 
Haug Kjell Andersson + Fremming AS af@sivilarkitekter.no 
Holmestad Trond Statens Vegvesen   

Johnsen 
Johan 
Georg Gausdalsutb., Tomteplan   

Kittelsen Knut E. siv.ark.  kkittelsen@chello.no 
Løitegård Jan Terje Statens Vegvesen jan.loitegard@vegvesen.no 
Nilsen Tom Andre FAU-leder Follebu skole tom.a.n@online.no 
Stangnes Fritjof Riss landskap AS fritjof.riss-landskap.no 
Stugaard Gunhild Lillehammer kommune Gunhild.Stugaard@lillehammer.kommune.no 
Strømnes Hans gardbruker   
Ødegaard Per   Siv.ark., egen praksis ullerhov@online.no 
        
Gausdal 
kommune       
Bergum Knut Byggesak og arealforvaltning   
Enge Elisabeth Barnetalsperson   
Forseth Gudmund Byggesak og arealforvaltning   
Kristiansen Jan Erik Planutvalget, leder   
Murland Egil O. Teknisk drift   
Nyfløtt Bjørn Byggesak og arealforvaltning   
Olstad Olav Ordfører   
Rindal Tord K. Landbrukskontoret i Lill.regionen   
Solberg Rolf Teknisk drift   
Sylte Jon Utviklingsenheten   
Toft Jan Varaordfører   
Ødegård Kjell Rådmann   
Aanstad Gudbrand Eiendomsforvaltning   
        
Innledere       
Butters Chris NABU chris.butters@arkitektur.no 
Fischer Lars Grindaker as lars.fischer@grindaker.no 
Miller Frederica Gaia-Oslo as frederica@gaiaarkitekter.no 
Sivertsen John Birger Fossekall jbs@energirad-ost.no 
Strømsjordet Sissel Feste as sissel.stromsjordet@feste.no 
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