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1. INNLEDNING
Den tidligere barneskolen på Reinsvoll ligger sentralt i sentrum, tett ved eksisterende
boligbebyggelse, kollektivknutepunkt, butikk og andre sentrumsfunksjoner. I 2002 ble
det gjennom reguleringsplan for «Reinsvoll sentrum sør» vedtatt å flytte
barneskolenskolen til søndre del av sentrum.
Den gamle skolen ble nedlagt i 2006, mens det tilhørende gymsalbygget fortsatt var i
bruk fram til ny idrettshall på Reinsvoll ble åpnet høsten 2019. Gymsalbygget ble
sanert i 2020, og hele det gamle skoleområdet er dermed fristilt for ny bruk.
I forbindelse med nedleggelsen av skolen besluttet kommunen å transformere
området til boligutvikling, jfr. vedtak i utvalg for teknisk drift og plansaker (UTP) 27/05
den 11.4.2005. Det ble påbegynt et reguleringsarbeid, i tillegg til at skolebygningene
ble solgt til privat boligutvikler. Denne reguleringsplanen for «nordre del av
Skolevegen»1 ble ikke fullført, men dannet likevel grunnlag for påfølgende fradeling
og ombygging av de gamle skolebygningene i perioden 2006 til 2018.
Svein Erik Strandlies veg er en sentral trafikkåre i Reinsvoll sentrum, og trafikkeres
blant annet av Ringruta og skoleruter. Vegen er prega av flere systemskifter for
gående og syklister, i tillegg til en uoversiktlig kryssløsning ved Fredlygata.
Strekningen er prioritert for tiltak i gjeldende trafikksikkerhetsplan.
Intensjonen med planarbeidet er å fullføre reguleringsarbeidet som ble påbegynt i
2005, men samtidig ta inn over seg de endringer som har skjedd i den
mellomliggende perioden, bl.a. i forhold til bolig-, areal- og transportplanlegging.

2. RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET
2.1 Nasjonale og regionale føringer
Relevante statlige og regionale føringer inn i planarbeidet vil være:
• Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023
(2019)
• Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning
(2018)
• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
(2014)
• Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i
planleggingen (1995)
• Regional strategi for utvikling av bomiljø og lokalsamfunn – arena connected
living (2017)

Daværende Skolegata skiftet navn til Svein Erik Strandlies veg i etterkant av skolenedleggelsen i
2006, jfr. UTP vedtak 66/08 den 26.6.2008.
1
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I forbindelse med regionreformen er det igangsatt arbeid med nye regionale planer
for Innlandet fylkeskommune, parallelt med at eksisterende planer – f.eks. regional
plan for attraktive byer og tettsteder, forventes opphevet.
2.2 Gjeldende planer i området
Kommuneplan for Vestre Toten 2012-2023
Overordna arealbruk i området er satt i kommuneplan for Vestre Toten 2012-2023.
Hoveddelen av planområdet er her avsatt til eksisterende og framtidig
boligbebyggelse, samt eksisterende veg og friområde. Deler av arealet er avsatt til
off. tjenesteyting, et arealformål som nå må revideres, ettersom gymsalbygget
innenfor området er sanert i 2020.
Arealene som er avsatt til friområder bygger på UTPs vedtak fra 2005 (oppstart av
planarbeid), der eksisterende leke- og friarealer ved skolen var tenkt videreført.
Form, størrelse og innhold i disse arealene tas opp til ny vurdering i dette
planarbeidet, bl.a. med bakgrunn i den vedlagte mulighetsstudien for området, samt
overordna føringer til bolig-, areal- og transportplanlegging.

Figur 1: Utsnitt av gjeldende kommuneplan

Reguleringsplaner:
Planområdet – slik det forelå etter utvidet varsel om oppstart høsten 2019, berørte i
alt seks gjeldende reguleringsplaner. Dette er senere redusert til tre planer.
Hoveddelen av planområdet ligger innenfor reguleringsplan for «Reinsvoll sentrum
nord», vedtatt 26.11.1986. Denne ble vedtatt mens skolen fortsatt var i full drift, og
skoleområdet er følgelig avsatt til offentlige formål. Omkringliggende områder er i all
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hovedsak avsatt til bolig- og vegformål, herunder flere vegløsninger som ikke er
realisert.

Figur 2: Utsnitt av reguleringsplan for Reinsvoll sentrum nord fra 1986. Planen er ikke digitalisert.

Østsida av Svein Erik Strandlies veg inngår i reguleringsplan for «Presteseterfeltet»,
vedtatt 13.9.1984 og «Reinsvoll sentrum øst», vedtatt 20.6.2002». Arealene er i
hovedsak avsatt til bolig- og vegformål, samt friluftformål.

Figur 3: Planområdet berører i sør og øst gjeldende planer for Presteseterfeltet og Reinsvoll sentrum
øst.
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Ved varsel om oppstart ble også reguleringsplaner for «Miljøgate Reinsvoll sentrum»
(2014), «Solvang» (2006) og «Solvang – omregulering 2017» (2017) berørt.
Planforslaget er redusert undervegs i prosessen, slik at disse tre planen nå ikke
berøres.

Figur 4: Planområdet berørte ved varsel om oppstart planene for Solvang og Solvang – omregulering
2017. Disse berøres ikke av lengre av planforslaget.

Utkast til reguleringsplan fra 2005/2006
Det ble varslet oppstart av regulering for det aktuelle området i 2005, og kommunens
planavdeling utarbeidet da forslag til reguleringskart og -bestemmelser. Selv om
dette forslaget ikke ble fullført, har det bl.a. dannet føringer for utnyttelsen av
skolebygningene, da disse ble solgt etter nedleggelsen i 2006.

Figur 5: Utkast til plankart fra 2006. Kartet viser bl.a. de vegløsninger som ble lagt til grunn da området
benevnt som «BL1» ble fradelt og solgt i 2007.
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3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET
3.1 Beliggenhet og planavgrensning
Planområdet ligger sentralt i Reinsvoll sentrum. Reinsvoll vokste fram som tettsted
og «stasjonsby» etter at Gjøvikbanen ble ferdigstilt i 1902, og særlig i perioden 19501990 har sentrumsområdet vokst, her som andre steder i Norge. Vestre og nordre del
av planområdet består følgelig av eneboliger fra 1940- og 1950-tallet, mens det på
østsiden av S.E. Strandlies veg har større innslag av borettslag og rekkehus fra
1970-tallet og framover.
Barneskolen ble flyttet til søndre del av Reinsvoll i 2006. Barnehagen ligger fra før i
samme området. I tillegg er idrettsanlegg, herunder ny idrettshall fra 2019, lokalisert i
det samme området.
I 2017 etablerte Statens Vegvesen og Vestre Toten kommune miljøgate i området
ved Reinsvoll stasjon. Tilnærma samtidig valgte dagligvarebutikken (Kiwi) å investere
i nytt butikklokale i nordre del av sentrum, ved Bøverbruvegen. Ny butikk ble åpnet i
2018. I 2021 er det igangsatt arbeide med nytt kryssingsspor ved Reinsvoll stasjon,
som vil være med på å sikre timesavganger på Gjøvikbanen fra 2024.
Utviklingen de senere år gjør at Reinsvoll i dag framstår med sentrumsfunksjoner
spredd over et større område; butikk i nord, skole og barnehage i sørøst, og
jernbanestasjon/miljøgate i sørvest. Planområdet blir liggende mellom disse
sentrumsfunksjonene, sentralt i Reinsvoll sentrum.

Figur 6: Planområdets plassering i forhold til hhv. barneskole, jernbanestasjon og dagligvarebutikk på
Reinsvoll.
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Planområdet tar utgangspunkt i kommunens eiendommer ved gamle Reinsvoll
barneskole, samt de arealene som kommunen solgte i 2007. Videre er deler av Svein
Erik Strandlies veg, Fredlygata, Lundheimvegen og Skaubovegen inkludert, med
tanke på framtidige trafikksikkerhetstiltak. I tillegg er hele eller deler av tilgrensende
boligeiendommer tatt med, ettersom disse kan bli berørt av planarbeidet.
På bakgrunn av innspill fra Statens Vegvesen i forbindelse med oppstart av
planarbeidet, ble oppstartsvarselet utvidet til også å omfatte arealer langs
Sentrumsgata og Bøverbruvegen. Ikke alle disse arealene er videreført i
planforslaget som nå er utarbeidet.
3.2 Topografi, landskapstrekk og vegetasjon
Reinsvoll sentrum framstår i hovedsak som et relativt flatt boligområde, med relativt
store ubebygde arealer mellom boligbebyggelsen. Deler av området har fuktig
undergrunn, og har derfor blitt liggende igjen som restarealer mellom bebygde
områder. Vestre del av planområdet heller nedover mot bebyggelse i vest, mens
øvrige deler framstår relativt flatt.
Store deler av planområdet er bebygd. Resterende del har tidligere fungert som lekeog friareal knyttet til skolen, bl.a. med ballslette. Det er gjennomført tynningshogst i
deler av uteområdet, slik at det i dag har et parkmessig preg med store trær.

Figur 7: Eksisterende ballslette og parkmessig skog like nord for gamleskolen. Foto mot vest.

Planområdet inkluderer ikke arealer klassifisert som dyrka eller dyrkbar mark. Mindre
deler av planområdet er klassifisert som skog med middels bonitet. Dette gjelder
nordøstre del av området, langs Bøverbruvegen.
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3.3 Eiendommer og eiendomsforhold
Området består i all hovedsak av eldre, bebygde boligeiendommer, samt større,
ubebygde arealer delt på flere gårds- og bruksnummer. De deler av planområdet
som ikke er bebygd, eies i all hovedsak av Vestre Toten kommune. Ubebygde
arealer i tilknytning til det gamle skoleområdet eies av utbyggingsselskap.
Veganleggene innenfor planområdet er i all hovedsak kommunale, med unntak av de
fylkeskommunale vegene Sentrumsgata og Bøverbruvegen.
Boligeiendommene i området er i all hovedsak private, med unntak av et kvartal med
rekkehus øst for Svein Erik Strandlies veg, samt enkelte bolighus i området, som eies
av den kommunale boligstiftelsen.

Figur 8: Hoveddelen av gamle Reinsvoll barneskole ble i perioden 2007-2014 bygd om til 20
leiligheter. Gymsalbygget skimtes til venstre i bildet. Foto mot sør.

Ombygging av gamleskolen i perioden 2007-2018
I forbindelse med salg av gamleskolen er det i etterkant gitt tillatelse til fradeling og
ombygging eksisterende bygg på skoleområdet. Søndre del av skolebygget (gnr.
42/167) ble ombygd til i alt 12 leiligheter i perioden 2007-2009. Eiendommen har
avkjørsel fra S E. Strandlies veg.
Nordre del av skolebygget (gnr. 42/161) ble ombygd til i alt 8 leiligheter i 2013-2014.
Eiendommen har i dag adkomst fra Skaubovegen. Utkast til reguleringsplan fra 2006
legger opp til adkomst fra ny veg nord for eiendommen, og dette er videreført i
godkjent situasjonsplan fra 2013.
«Småskolen» gnr. 42/168 ble ombygd til en tomannsbolig i 2016-2018. Eiendommen
har avkjørsel fra S. E. Strandlies veg.
Resterende del av skoleområdet er fradelt som to eiendommer (gnr. 42/196 og
42/197). Det foreligger per 2021 ikke konkrete planer for utbygging av disse.
Planforslaget fra 2006 forutsetter at gymsalbygget med tilhørende parkeringsplass
(gnr. 42/53) videreføres til offentlige formål. Ettersom dette er revet, og det per 2021
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ikke foreligger planer om offentlig bruk av arealene, er disse inkludert i
mulighetsstudien for området.

Figur 9 (til venstre): Eiendommer ved gamleskolen per 2021. Gnr. 42/196 og gnr. 42/197 er fradelt
som framtidige byggetomter, basert på utkast til reguleringsplan fra 2006.
Figur 10 (til høyre): Godkjent situasjonsplan for uteområdene til gnr. 42/161 og 42/167.

3.4 Eksisterende infrastruktur
Veganlegg:
Vegnettet innenfor planområdet har i stor grad vært uforandret siden skolen og
tilgrensende boligområder ble etablert på 1950-tallet. Det er bygd fortau/gang- og
sykkelveg langs deler av S. E. Strandlies veg på 1990-tallet. Det er i tillegg etablert
gang- og sykkelveg mellom Skaubovegen og Sentrumsgata.
I trafikksikkerhetsplan for Vestre Toten 2018-2021 er trafikksituasjonen i S. E.
Strandlies veg lista opp som et prioritert tiltak. Dette gjelder både den manglende
løsningen for gående og syklister forbi gamleskolen, og den uoversiktlig kryssløsning
mot Fredlygata, Skaubovegen og Skogvegen.
I forbindelse med at det ble bygd miljøgate i Sentrumsgata på Reinsvoll, ble det
etablert fortau langs deler av Fredlygata. Dette avsluttes i dag ca. 80 meter vest for
krysset mot S. E. Strandlies veg.

10

Figur 11: S. E. Strandlies veg er nedslitt, og har behov for utskifting av bærelag og toppdekke. Gangog sykkelveg på østsida avsluttes sør i planområdet. Foto mot nord.

Figur 12 (til venstre): Kryssløsningen i S.E. Strandlies veg/ Fredlygata/ Skaubovegen/ Skogvegen
framstår i dag som uoversiktlig. Foto mot sør.
Figur 13 (til høyre): Gangforbindelsen mellom Skaubovegen og Sentrumsgata er nylig utbedret.

Trafikktall:
Det foreligger beregninger for årsdøgntrafikk (ÅDT) langs riks- og fylkesveger i og
rundt Reinsvoll sentrum:
• Fylkesveg 246 Bøverbruvegen har ÅDT på 4100 øst for Svein Erik Strandlies
veg. Denne øker til 4400 gjennom Reinsvoll sentrum og 4800 ved riksveg 4.
Videre vestover i retning Raufoss er ÅDT 4750 på fylkesveg 2368
Reinsvollvegen.
• Riksveg 4 har ÅDT på mellom 5500 og 7000 forbi Reinsvoll.
• Fylkesveg 2378 Sentrumsgata har ÅDT på 937.
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•

Fylkesveg 2378 Morterudvegen har ÅDT på 380.

Det er gjennomført trafikktellinger i 2020/2021. Disse viser følgende tall:
• Svein Erik Strandlies veg v/busslomme sør for planområdet har ÅDT på 691.
• Svein Erik Strandlies veg v/Myrvegen 14 har ÅDT på 740.
• Jernbaneundergangen/avkjøring fra riksveg 4 sør i Reinsvoll har ÅDT på
1033.
• Sentrumsgata sør for Reinsvoll stasjon har ÅDT på 498.
• Lundheimvegen har ÅDT på 26 (vest) og 84 (øst)

Figur 14: Fylkes- og riksveger med tilgjengelige trafikkdata er vist med grønn linje. Aktuelle
kommunale veger er vist med rød linje. Punkt for trafikktelling i 2020/2021 er vist med blått.

Vann- og avløpsnett:
Dagens vann- og avløpsnett innenfor planområdet følger i all hovedsak samme
traséer som vegnettet. Anleggene er av varierende alder og kvalitet.
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Reinsvoll har kommunalt avløp. Ledningsnettet innenfor planområdet krysser
Gjøvikvegen ved søndre jernbaneundergang, til hovedledning mot Breiskallen
renseanlegg.
De deler av Reinsvoll sentrum som ligger øst for Gjøvikbanen og sør for
Bøverbruvegen – herunder hele planområdet, har per 2021 vannforsyning fra
Sivesind vannverk. Resterende del av Reinsvoll forsynes fra Vestre Toten kommune,
med Skjelbreia som vannkilde. Det pågår en prosess rundt kommunal overtakelse av
Sivesind vannverk.
Slokkevann:
I forbindelse med flyttingen av barneskolen på Reinsvoll ble det i 2007 gjort en
vurdering av kapasitet for slokkevann på Reinsvoll (notat fra Sweco datert
26.1.2007). Denne konkluderer med at vannforsyningen på Reinsvoll ligger på ca. 9
liter/sekund, men at kapasiteten kan økes til opp mot 50 liter/sekund ved at Sivesinds
vannforsyning på Reinsvoll kobles sammen med kommunalt nett, og at det etableres
en supplerende trykkøker på Lindland, rett øst for nordre jernbaneundergang på
Reinsvoll. Dette forholdet er nedfelt i kommunedelplan vannforsyning og avløp 20152023 (s. 53-54):
Flere større brannobjekter så som skoler, institusjoner etc. er tilknyttet Sivesind
vannverk. Kommunen har ikke oversikt over status for slokkevann forsyning ved
Sivesind vannverk.
Det har vært avholdt møte med Sivesind vannverk. Det bør etableres en
beregningsmodell for vannledningsnettet for å få oversikt over slokkevannkapasitet i forsyningsområdet. Det skal gjennomføres tiltak for å øke kapasiteten
på Reinsvoll og Bøverbru ved å etablere supplerende forsyning fra Vestre Toten
kommune via trykkøker V27 Lindland på Reinsvoll.

I dag løses vannforsyningen for bl.a. barneskolen på Reinsvoll ved at
svømmebassenget på nedlagte Reinsvoll ungdomsskole fungerer som supplerende
vannkilde. I forbindelse med planlagt riving av den tidligere ungdomsskolen er det
forutsatt at dette forholdet løses, jfr. saksutredning knyttet til kommunestyrets vedtak
76/19 den 29.8.2019 om riving av ungdomskolen:
Bassenget på tidligere Reinsvoll ungdomsskole er i dag reserve slokkevann for
området, dvs. Reinsvoll skole og idrettshallen. Vestre Toten kommune må få på
plass en løsning for slokkevann før svømmehallen kan rives. Her jobbes det med
flere alternative løsninger. Dette vil komme opp som en egen sak så fort vi har en
anbefalt løsning på plass.

Per 2021 må følgelig slokkevannsitasjonen for denne delen av Reinsvoll regnes som
lite tilfredsstillende.
Overvann:
I tillegg til vann- og avløpsnett, ligger det eldre ledningsnett for overvann i området. I
Svein Erik Strandlies veg består dette av betongrør fra 1947. Overvann ledes mot
Presteseterbekken og Hunnselva.
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Energikilder:
Området har strømforsyning fra Elvia (tidl. Eidsiva nett). Bygging i området kan
utløse behov for ny teknisk infrastruktur (transformatorer o.l.), jfr. uttale fra Eidsiva
nett ved varsel om oppstart.
Ved ny barneskole på Reinsvoll er det etablert lokal energiforsyning fra jordbrønner.
For øvrig er det ikke bygd ut fjernvarme eller andre alternative energikilder i eller nær
planområdet.
3.5 Kjente registreringer
Kulturminner:
Det er ikke registrert automatisk freda eller nyere tids kulturminner innenfor
planområdet. Det ligger ikke SEFRAK-registrert bebyggelse innenfor planområdet.
Biologisk mangfold, fremmede arter:
Det er registrert lokaliteter arter av stor forvaltningsmessig interesse på nordsiden av
Bøverbruvegen. Disse arealene inngikk ved utvida varsel om oppstart, men ikke i
planforslaget. Det er registrert flere forekomster av fremmede arter (hageluppin)
langs Bøverbruvegen. I det øvrige planområdet er det ikke registrerte naturverdier av
forvaltningsmessig interesse.
Den vestlige delen av skoleområdet framstår som relativt lite berørt av moderne
tiltak, ut over tynningshogst, samt vann- og avløpsledning gjennom området. Østre
del er planert som ballslette.

Figur 15: Lekeplassen sør for gamleskolen er i bruk, men framstår etter hvert som nedslitt.

Leke- og friområder:
Planområdet inkluderer uteområdene som tidligere ble brukt og vedlikeholdt som del
av barneskolen. Nord for skoleområdet, på gnr. 42/53 og 43/137 ligger ei ballslette
på ca. 2,2 dekar. Denne brukes ikke til organisert idrett, men brukes noe til
uorganisert ballspill.
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Sør for skolebygningene ligger et ca. 1,4 dekar stort, inngjerdet areal med
lekeapparater. Apparatene er i bruk, men per i dag vedlikeholdes området ikke av
kommunen. Bl.a. i forbindelse med ved åpent møte i 2019 kom det fram at denne var
ønskelig å videreføre dette som en sentrumslekeplass på Reinsvoll.
Støy:
Statens Vegvesens modeller for støy langs fylkes- og riksveger tilsier at deler av
bebyggelsen langs Bøverbruvegen og Sentrumsgata ligger i rød og gul støysone.
Trafikktellinger og støyrapport tilsier at også deler av bebyggelsen i Svein Erik
Strandlies veg ligger i gul støysone.

Figur 16: Støymodeller langs fylkesveger i området.

Skredfare:
Ut fra tilgjengelige data består undergrunnen i all hovedsak av tykk morene. Helt sør i
planområdet er det noe areal som er dekket av torv og myr. Området ligger over
marin grense. Planområdet ligger ikke innenfor aktsomhetsområde for jord- og
flomskred, steinsprang eller snøskred.
Flomfare:
Søndre del av planområdet ligger innenfor aktsomhetsområde for flom langs
Presteseterbekken.

Figur 17: Aktsomhetsområde for flom langs Presteseterbekken.

15

4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET
4.1 Nye veganlegg
Vestre Toten kommune ønsker å bedre trafikksikkerheten for myke trafikanter ved å
anlegge sammenhengende fortau på vestsiden av Svein Erik Strandlies veg, og
gang- og sykkelveg på østsiden. Etter innspill fra Statens vegvesen er det regulert
inn ny busslomme langs Bøverbruvegen, øst for Svein Erin Strandlies veg. Ny gangog sykkelveg planlegges koplet sammen med denne busslomma.

Figur 18: Vegplan for Svein Erik Strandlies veg

Figur 19: Normalprofil av foreslått løsning for Svein Erik Strandlies veg

16

I Svein Erik Strandlies veg legges det opp til en løsning som vist i figuren ovenfor.
Vegbredde settes til 6 meter for å kunne betjene busstrafikken (skole og rutebuss)
gjennom området. I tillegg forlenges eksisterende gang- og sykkelveg på østsiden,
gjennom planområdet. På vestsiden legges det opp til fortau langs ny bebyggelse på
det gamle skoleområdet.
Planen legger opp til kryssutbedring sør i området med flere tiltak. Fortau i Fredlygata
forlenges østover, slik at dette blir sammenhengende fra Sentrumsgata til Svein Erik
Strandlis veg. Fredlygata flyttes noe mot sør, slik at det kommer vinkelrett inn på
Svein Erik Strandlies veg. Skaubovegen flyttes nordover, og får egen avkjøring fra
Svein Erik Strandlies veg.
Alternativvurdering undervegs i planprosessen:
Det er sett på en alternativ løsning for Svein Erik Strandlies veg, der det bare legges
opp til gang- og sykkelveg på østsiden. Planforslaget legger opp til betydelig
boligbebyggelse med mange boenheter innenfor det gamle skoleområdet, vest for
Svein Erik Strandlies veg. På bakgrunn av dette er alternativet uten fortau på
vestsiden av Svein Erik Strandlies veg ikke valgt.

Figur 20: Normalprofil for alternativ trafikkløsning i Svein Erik Strandlies veg.

I forbindelse med Statens Vegvesens innspill om busslomme langs Bøverbruvegen,
er det sett på flere ulike løsninger. Planforslaget legger opp til at ny gang- og
sykkelveg Figuren nedenfor viser den valgte løsningen, der ny gang- og sykkelveg
føres østover til ny busslomme nord for gnr. 42/14.

Figur 21: Vegplan for ny busslomme langs Bøverbruvegen
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Det er vurdert flere alternativer, bl.a. plassering av fortauet øst for boligbebyggelsen i
området. Disse er forkastet fordi busslomma da kommer for langt vekk fra Nils Juels
gate. Også oppgradering av eksiterende busslomme på vestsiden av Svein Erik
Strandlies veg er forkastet med bakgrunn i Statens Vegvesens innspill.

Figur 22: Alternative løsninger for busslomme som er forkastet i planprosessen

4.2 Ny boligbebyggelse
Det er ønskelig med høyere utnyttelse på eksisterende boligområder som ligger nært
sentrum. Flere beboere sentralt på Reinsvoll vil styrke lokalsamfunnet og utnytte
ledig kapasitet på infrastruktur og kollektivtilbud. En utvikling med flere leiligheter vil
dessuten gi Reinsvoll et mer variert botilbud enn i dag, i tråd med overordna føringer
knyttet til kommunal planlegging.
På bakgrunn av dette er det utarbeidet en mulighetsstudie for det gamle
skoleområdet på Reinsvoll. Her legges det opp til at ny boligbebyggelse plasseres i
den østlige delen av området, mens skogarealer med gode kvaliteter videreføres
som turdrag/park.
Mulighetsstudien viser hvordan dette området potensielt kan utnyttes. Det er sett på
ulik grad av utnyttelse – fra få store til svært mange små boenheter. Ytterpunktene
ligger i hhv. 17 eneboliger à 180 m² og 120 leiligheter á 30 m². Eksisterende
boligbebyggelse i de gamle skolebygningene kommer i tillegg.
Med utgangspunkt i ønsket om en blanding av leiligheter, samt krav om god
utnyttelse av denne typen sentrumsområder, er derfor utnyttelsesgraden for området
satt til mellom 30 og 45 % BYA.
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Det settes også krav om minimum antall boenheter tilsvarende 4 per dekar, dvs. til
sammen 70 boenheter innenfor område BKS1. Eksisterende bebyggelse på området
utgjør 22 boenheter fordelt på ca. 4,5 dekar av arealet.
Det åpnes generelt for bebyggelse over to plan. Innenfor et bestemmelsesområde,
bestående av de tidligere skolebygningene og skoleplassen, åpnes det for
bebyggelse av samme høyde som eksisterende bebyggelse. Det gir mulighet for
f.eks. å etablere for eksempel parkering i kjeller, under bebyggelse i to etasjer.

Figur 23: 3D-visualisering av mulig ny bebyggelse, sett fra syd i Svein Erik Strandlies veg.

Figur 24: Mulighetsstudie for det gamle skoleområdet på Reinsvoll
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I tillegg til området som reguleres til konsentrert boligbygging (BKS1), er det lagt inn
to nye områder for frittliggende boligbebyggelse. BFS2 omfatter en tidligere bebygd
boligtomt på ca. to dekar, som eies av kommunen. Mulighetsstudien skisserer mulig
bruk av dette arealet til felleshus eller lignende. Arealet har også vært vurdert som et
«prøveprosjekt» for videre utvikling av BKS1.
BFS3 omfatter en bebygd boligtomt, samt et tilgrensende areal i sør, som vanskelig
lar seg utnytte på selvstendig grunnlag. Det kan også være en mulighet å se
utnytting av BFS3 i sammenheng med tilgrensende arealer regulert til boligformål i
vest, innenfor reguleringsplan for Solvang. Dette er bl.a. skissert i mulighetsstudien.
Planforslaget legger opp til at både BFS2 og BFS3 utnyttes til boligformål, der det
legges det opp til en relativt moderat utnyttelse på mellom 0,5-1,0 boenheter per
dekar og utnyttelsesgrad mellom 20 og 35% BYA.
Utvikling av BFS3 vil kun være aktuelt ved et eventuelt salg av eksisterende
boligeiendom. Bestemmelsene for dette området åpner derfor for at eksisterende
enebolig kan videreføres.
Mulighetsstudien har også vurdert lekeplassen sør for skoleområdet som mulig
boligtomt for lavblokk eller lignende. Denne muligheten er forkastet, og planforslaget
legger opp til at arealet skal videreføres som grøntområde/lekeplass.
Øvrige boligområder innenfor planområdet videreføres som i dag, i all hovedsak med
eneboligbebyggelse.
4.3 Planlagt arealbruk
Det er utarbeidet reguleringsplan med tilhørende reguleringsbestemmelser for
tiltaket. Plankartet er vist i figur 25 nedenfor.
Planområdets totale areal er på ca. 64,8 dekar, og fordeler seg som vist i tabell 1
nedenfor:
Arealformål
Arealformål
BKS
Bebyggelse og anlegg - konsentrert boligbebyggelse
BFS
Bebyggelse og anlegg - frittliggende småhusbebyggelse
SV/SK/SF/SGS/
Samferdsel og teknisk infrastruktur
SVG/SH
GT
Grønnstruktur - turveg
GF
Grønnstruktur - friområde
SUM
Tabell 1: Arealregnskap for planområdet
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Areal (daa):
17,0
25,5
15,9
4,8
1,6
64,8

Figur 25: Plankart
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4.4 Reguleringsformål
Området innenfor reguleringsgrensen er regulert til følgende arealformål jf. plan- og
bygningsloven (PBL) §§ 12-5 og 12-6:
Bebyggelse og anlegg, jf. PBL § 12-5 nr.1
• Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (BFS1-13)
• Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse (BKS1)
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, jf. PBL § 12-5 nr. 2
• Veg (SV1-8)
• Kjøreveg (SKV1-3)
• Fortau (SF1-4)
• Gang- og sykkelveg (SGS1-7)
• Annen veggrunn – grøntareal (SVG)
• Holdeplass/plattform (SH1)
Grønnstruktur, jf. PBL § 12-5 nr. 3
• Turdrag (GT)
• Friområde (GF1)
Hensynssoner, jf. PBL § 12-6
• Støysone – gul
• Støysone – rød
Bestemmelsessone, jfr. PBL §12-7
• Anleggs- og riggområde
• Byggehøyder
• Overvannsanlegg
Juridiske flater, linjer og punkt, f.eks. avkjørsler, frisikt og byggegrenser er vist i
plankartet.

5. VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET
5.1 Risiko og sårbarhet (ROS)
Det er utarbeidet egen ROS-analyse for planforslaget, herunder en risikomatrise som
vist nedenfor:
Konsekvens→
1.Ubetydelig
↓Sannsynlighet
4.Meget sannsynlig
3.Sannsynlig
2.Mindre sannsynlig 21, 39, 40
1.Lite sannsynlig
11
Tabell 2: Risikomatrise for planforslaget

2.Mindre alvorlig

3.Alvorlig

4.Svært alvorlig

25, 26, 28, 30
4

34, 36

5
7, 16,17
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I rød kategori viser punkt 34 og 36 til utfordringene med slokkevann i Reinsvoll
sentrum. På bakgrunn av dette er det innarbeida rekkefølgekrav om at videre
utbygging innenfor område BKS1 (konsentrert boligbygging) ikke kan finne sted før
det foreligger tilfredsstillende løsning for slokkevann for denne delen av Reinsvoll.
I gul kategori viser punkt 5 til flomfare ved store nedbørmengder. Det er derfor
utarbeidet et overvannsnotat, der det anbefales å legge til rette for flomveier,
fordrøyning og avrenning på overflaten. På bakgrunn av dette er det innarbeida
fellesbestemmelser om lokal overvannshåndtering (LOD) i nye byggeområder.
Punkt 25, 26 og 28 viser til fare for trafikkulykker. Hensikten med planforslaget er å
legge til rette for bedre trafikkløsninger i området, med særlig vekt på gående og
syklister. Se ellers avsnitt 5.6 nedenfor.
Punkt 30 viser til farer ved eldre og dårlig vedlikeholdte lekeapparater i området. På
bakgrunn av dette er det innarbeida rekkefølgekrav om opparbeidelse av f_GF1.
5.2 Overordna planer og føringer
Planen legger opp til endringer som ikke er i tråd med overordna føringer, ved at det
legges opp til nye byggeområder på arealer som i kommuneplanen er avsatt til
friområde. Til gjengjeld blir arealer avsatt til boligformål regulert til grønnstruktur.
Dette er gjort ut fra en samlet vurdering, herunder mulighetsstudien for området.
Områdene som nå reguleres til grønnstruktur framstår som lite berørte av inngrep,
med bevart skog og bunnvegetasjon. Områdene som legges ut til bebyggelse og
anlegg er i hovedsak planert og opparbeida som ballslette.
Reinsvoll har fremdeles betydelige grønne arealer, i tillegg til kort veg ut til
sammenhengende naturområder rundt tettstedet. Se også avsnitt 5.4 om barn og
unges interesser.
5.3 Sentrumsutvikling og boligtyper
Planen legger opp til at betydelige arealer i Reinsvoll sentrum, som i dag framstår
som grønt- og friområder, kan utnyttes til konsentrert boligbebyggelse. Dette er et
bevisst valg, i tråd med overordna føringer knyttet til samordnet bolig-, areal- og
transportplanlegging. Utbygging i dette området vil dra nytte av eksisterende
infrastruktur, samtidig som behovet for å ta i bruk nye byggeområder i randsoner
rundt Reinsvoll reduseres.
Med unntak av selve gamleskolen, består denne delen av Reinsvoll i all hovedsak av
eneboliger og mindre rekkehus over ett eller to plan. Planforslaget legger opp til ny
boligbebyggelse i form av leiligheter i variert størrelse. Planforslaget har i
utgangspunktet ikke lagt opp til bebyggelse i mer enn to plan, dvs. på samme nivå
som eksisterende boligbebyggelse. På bakgrunn av innsigelse fra Statsforvalteren i
Innlandet er det likevel åpnet for at bebyggelsen i deler av BKS1 kan ha høyere
bebyggelse, forutsatt at denne ikke overstiger gesims- og mønehøyde til de tidligere
skolebyggene i området. Disse avveiingene er gjort som en avveining mellom ønsket

23

om høy utnyttelse i sentrumsområdet, opp mot ønsket om variert boligbebyggelse
som viderefører særpreget til Reinsvoll som tettsted.
Planen legger opp til at område BKS1 kan deles opp i flere tomter, som deretter kan
utvikles hver for seg. Dette er gjort ut fra et ønske om å kunne igangsette
boligprosjekter av moderat størrelse i dette området.
5.4 Barn og unges interesser
Store deler av planområdet består i dag av skog og grønne arealer. Planforslaget
medfører at en ballslette og deler av grøntområdet nord for skolen kan bygges ned.
Dette er gjort ut fra en helhetsvurdering, der kommunen anser skogsområdene vest i
planområdet som mer verdifulle som leke- og friområder, enn den opparbeida
ballsletta i øst.
I forbindelse med boligutbygging har kommunen etablert ballslette i
Skogvegen/Torvvegen i 2019. Denne ligger ca. 250 meter øst for ballsletta som nå
kan bygges ned. Det er også opparbeida uteområder med ballbaner, ballbinge m.v.
rundt den nye barneskolen på Reinsvoll. Det må også vektlegges at det er bygd ny
flerbrukshall på Reinsvoll i 2017.
Det legges opp til at eksisterende areal sør for gamleskolen videreføres om
friområde, der det åpnes for etablering av benker, lekeapparater m.v. Istandsetting av
arealet sikres gjennom rekkefølgekrav opp mot bygging av ny gang- og sykkelveg i
Svein Erik Strandlies veg.
Barn og unges interesser ivaretas også gjennom tilrettelegging for en tryggere
skoleveg med gang- og sykkelveg og fortau, samt sperring av boliggate for
gjennomkjøring.
5.5 Naturmangfold
Vestre del av planområdet består hovedsakelig av naturlig skog og skogsbunn, mens
øvrige områder i større grad er planert og bearbeida. For å ivareta lokalt
naturmangfold legges det opp til bevaring av de lite berørte skogsområdene i vest
som turdrag/turområde. Bestemmelsene åpner likevel for at området kan
tilrettelegges, bl.a. med mulighet for gjennomgående gangveger med belysning,
benker m.v.
5.6 Trafikk og framkommelighet
Planforslaget legger opp til god framkommelighet, både for gående/syklister, men
også for biltrafikk, gjennom Svein Erik Strandlies veg. Planforslaget legger opp til
bedre løsning for kollektivtrafikk, i form av ny busslomme langs Bøverbruvegen.
Denne er plassert øst for Svein Erik Strandlies veg, tilpasset rutenett for buss
(Ringrute og skolebusser).
Lundheimvegen er per i dag skiltet med stengt for gjennomkjøring. Planforslaget
legger opp til at denne stenges fysisk. Trafikktellinger viser at biltrafikken i
Lundheimvegen er beskjeden, og det er alternative adkomstmuligheter gjennom
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Reinsvoll sentrum for bl.a. utrykningskjøretøy. Konsekvensene av stengingen
vurderes som positive, ved at Lundheimvegen tilrettelegges bedre for gang- og
sykkeltrafikk.
Planforslaget legger opp til høy arealutnyttelse og flere boenheter i Reinsvoll
sentrum, noe som isolert sett vil medføre økt biltrafikk i Reinsvoll sentrum. Dette
avbøtes til en viss grad ved at det også legges opp til fortausløsninger,
trafikksikkerhetstiltak og øvre begrensninger på parkeringsdekning innenfor
planområdet. Konsekvensene må likevel veies opp mot at økt fortetting i et
sentrumsområde reduserer behovet for nye byggeområder i randsoner. Området
ligger dessuten ved et kollektivknutepunkt (buss og tog), og er godt tilrettelagt for
gange og sykkelbruk.
5.7 Støy
Etablering av ny trafikkløsning og trafikkøkning pga. planlagt boligutbygging vil ikke
utløse krav om tiltak på eksisterende boligbebyggelse, jfr. støyutredning.

Figur 26: Framskrevet støy for planområdet. Situasjonen vises uten støyskjermingstiltak.
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Deler av BKS1 ligger i gul sone. Disse områdene er i mulighetsstudien tenkt som
hovedsakelig parkeringsarealer. Alternativt kan det etableres støyskjermingstiltak
langs Svein Erik Strandlies veg.
Deler av friområde f_GF1 ligger i gul sone. Her legges det opp til støyskjermingstiltak
mot Svein Erik Strandlies veg, men kun i en høyde av én meter. Dette gjøres for å
sikre støyfritt uteareal, men også gi innsyn og utsyn for en møteplass sentralt i
Reinsvoll sentrum.
Eventuell stenging av søndre jernbaneundergang mot rv. 4 kan utløse krav om tiltak
både langs både Svein Erik Strandlies veg og Sentrumsgata, men det er stor
usikkerhet rundt dette. Trafikk- og støykonsekvenser av en slik stengning må derfor
utredes separat.
5.8 Innløsning av grunn
Eksisterende grenser innenfor planområdet er i stor grad klarlagt i 2018/2019. Dette
er gjort for å sikre et best mulig grunnlag for å avklare behov for innløsning av grunn,
samt å sikre samsvar mellom eiendoms- og formålsgrenser i planområdet.
Etablering av nye trafikkløsninger langs Svein Erik Strandlies veg krever større areal
enn dagens løsning. Dette gjelder særlig ved etablering av ny gang- og sykkelveg på
østsiden av vegen. Også nytt og bredere fortau på vestsiden av vegen, samt noe
omlegging av vegkurvaturen, vil medføre arealbehov.
Ny busslomme langs Bøverbruvegen vil også medføre behov for innløsning av grunn.
Et areal øst for disse boligeiendommene er derfor avsatt til boligformål, som evt.
framtidig erstatningsareal. Det er også tilgjengelige arealer på sørsiden av gnr. 42/14,
innenfor reguleringsplan for Prestseterfeltet.
Kryssutbedring og anleggelse av fortau i Fredlygata vil berøre areal tilhørende én
næringseiendom med adresse i Fredlygata. Denne eiendommen berøres også av
den skisserte løsningen for overvann langs Svein Erik Strandlies veg.

Figur 27: Utsnitt fra overvannsplan
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5.9 Byggegrenser
Planforslaget legger opp til at byggegrense langs fylkesveg 246 Bøverbruvegen
videreføres fra tidligere planer (25 meter fra senterlinje veg).
I Svein Erik Strandlies veg legges det opp til 12,5 meters byggegrense på vestsiden
(side med fortau), mens det legges opp til 14,0 meter på østsiden (side med GSveg). Langs øvrige kommunale veger legges det opp til 10 meters byggegrense fra
senterlinje veg.

6. VURDERING AV INNKOMNE MERKNADER
6.1 Varsel om oppstart
Det er tidligere varslet oppstart av reguleringsarbeid tilbake i 2005. Denne prosessen
stoppet opp, og ligger dessuten så langt tilbake i tid, at det uansett har vært
hensiktsmessig å starte en helt ny prosess.
Utvalg for teknisk drift og plansaker ga administrasjonen myndighet til å starte opp
nytt planarbeid i møte den 1. april 2019. Varsel om oppstart ble sendt ut 3.4.2019,
med høringsfrist 25.5.2019. Som følge av innspill fra bl.a. Statens Vegvesen, ble det
varslet ny oppstart med utvidet planområde den 19.9.2019, med frist 1.11.2019. Det
Kom inn åtte innspill i høringsperiodene:
Eidsiva nett AS (nå Elvia AS) har ikke merknader til oppstart, men minner om at det
er infrastruktur innenfor planområdet, som det må tas hensyn til (høgspentlinjer,
lavspentlinjer m.v). Tiltak i planområdet kan utløse behov for nye tiltak knyttet til
strømnettet.
Forslagsstillers vurdering: Kommunen legger ikke opp til at eksisterende infrastruktur
knyttet til strømforsyning i området må reguleres som særskilt arealformål eller
hensynssone. Planforslaget forutsetter at eventuell ny infrastruktur legges i bakken,
og at transformatorer o.l. kan plasseres innenfor arealer regulert til bebyggelse og
anlegg.
Forsvarsbygg kan ikke se at planområdet berører deres område, og har ikke
merknader til varsel om oppstart.
Forslagsstillers vurdering: Tas til etterretning.
Bane NOR uttaler at planforslaget ikke berører jernbanen direkte, men planområdet
bør likevel sees i sammenheng med Bane NORs plan for Reinsvoll stasjon. Dette
gjelder bl.a. løsning for gående og syklister.
Forslagsstillers vurdering: Tas til etterretning. Kommunen har igangsatt eget arbeid
knyttet til eventuell stengning av søndre jernbaneundergang for biltrafikk.
Planforslaget legger uansett opp til sammenhengende løsninger for gående og
syklister gjennom planområdet, også i retning Reinsvoll stasjon.
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Direktoratet for mineralforvaltning har ingen merknader til varsel om oppstart av
arbeidet med reguleringsplan.
Forslagsstillers vurdering: Tas til etterretning.
Statens Vegvesen (SVV) uttaler at området er sentrumsnært, og at fortetting derfor
vil være i tråd med statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og
transportplanlegging. Planområdet bør utvides for å legge til rette for kryssutbedring
mot fylkesveger og eventuell ny busslomme langs fv. 246. Interntrafikk må legge til
rette for å skille gående/syklister fra biltrafikk. Ved økning av trafikk i Lundheimvegen
bør det vurderes fortau eller stengning av vegen. Det forutsettes at krav til bil- og
sykkelparkering innarbeides i reguleringsbestemmelsene, i tråd med
kommuneplanens norm.
Forslagsstillers vurdering: Hensikten med planforslaget er bl.a. å legge til rette for
fortetting i et av kommunes tettsteder, samt sammenhengende løsninger for gående
og syklister, i tråd med overordna føringer. Planområdet ved varsel om oppstart er
utvida i hht. anbefaling fra SVV. I planforslaget er noen av disse arealene tatt ut
igjen, bl.a. fordi Lundheimvegen stenges helt vest i planforslaget. Kryssutbedring i
Sentrumsgata anses derfor ikke som en nødvendig del av planforslaget. Krav til
minimum og maksimum antall parkeringsplasser for bil, samt minimum antall
parkeringsplasser for sykkel, innarbeides i reguleringsbestemmelsene for nye
byggeområder.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har oversendt sin generelle
tilbakemelding, der det bl.a. anbefales fagkyndig vurdering av fare for flom og skred,
hensynet til klimaendringer, god overvannshåndtering m.v.
Forslagsstillers vurdering: Deler av planområdet ligger i aktsomhetsområde for flom,
knyttet til Presteseterbekken. Det er følgelig utarbeidet flomvurdering for aktuell del
av dette vassdraget. Det er også utarbeida eget overvannsnotat for området.
Oppland fylkeskommune (nå Innlandet fylkeskommune) uttaler at området er
sentrumsnært, og at fortetting derfor vil være i tråd med statlige planretningslinjer for
samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Barn og unges interesser skal
sikres gjennom planarbeidet, og bl.a. planens virkninger og konsekvenser for barn og
unges interesser skal beskrives. Kommunen bør innarbeide bestemmelser om
funksjons- og kvalitetskrav til bygninger og uteareal, noe som er særlig viktig i
sentrumsnære områder. Fylkeskommunen oppfordrer til bruk av miljøvennlige
materialer og energibruk basert på fornybare ressurser, f.eks. gjennom krav til
oppvarming, grønne tak, lokal overvannshåndtering og materialbruk.
Opplandstrafikk viser i en tilleggsuttalelse til uttalelse fra SVV angående
bussholdeplass langs fv. 246.
Forslagstillers vurdering: Innspillet tas til etterretning. Det vises ellers til vurderinger i
kapittel 5 rundt sentrumsutvikling/fortetting, barn og unges interesser m.v.
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Henny Snoen, beboer i Myrvegen, ønsker at fotballplassen og friarealet
opprettholdes. Dette blir flittig brukt, og er med på å skale et fint miljø for barn og
unge.
Forslagsstillers vurdering: Valg av hvilke arealer innenfor planområdet som reguleres
til hhv. utbygging og friområder er gjort etter en helhetlig vurdering, jfr. kapittel 5.
I tillegg til nevnte uttalelser har SVV, NVE, Eidsiva nett AS og Oppland
fylkeskommune uttalt seg til varsel om utvidelse av planområdet. Ingen av disse har
særskilte merknader, ut over det som er framkommet ved første gangs varsel om
oppstart.
6.2 Offentlig ettersyn
Merknader etter offentlig ettersyn er vurdert i eget saksframlegg til sluttbehandlingen.
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