Reguleringsplan for Valle (videregående skole)
I den videre utviklingen av Valle må ulike interessene veies opp mot hverandre:
 utvikling av skolen slik at arealer blir funksjonelle for skolens bruk, både uteområder og
undervisnings- og internatbygg
 trafikksikre løsninger for skolens elever og andre myke trafikanter
 ivaretakelse av dyrket mark både av hensyn til undervisning og arealenes egenverdi
 ivaretakelse av viktige kulturhistoriske bygninger
Vi ønsker en åpen diskusjon i Planforum om ulike løsninger for Valle, med hensyn til stedets
kulturhistorie, hensynet til dyrket mark, trafikksikre forhold og ikke minst en fremtidsrettet plan som gir
gode løsninger for videreutvikling av skolen.
Problemstillinger:
I området er det flere kryssende interesser, hensynet til kulturhistoriske viktige bygg, hensynet til en
funksjonell skole, hensynet til jordvern og hensynet til trafikksikre løsninger. Nedenfor er noen av
konfliktene synliggjort gjennom uttalelser til varsel om oppstart:

1. Trafikkregulering
Lastebiler som leverer flis bruker i stor grad innkjøringa fra Kolbuvegen. Alle atkomster/internveger
benyttes av personbiler, myke trafikanter, til hesteridning og kjøreopplæring. I tillegg benyttes
internveger gjennom området av gående og syklende til og fra Lena sentrum og Totenhallene.

Kartet viser dagens trafikksituasjon

Fra skolen er det et stort behov for å skille ulike grupper av trafikkanter fra hverandre. Å stenge
avkjøringen til Kolbuvegen, slik Statens vegvesen har foreslått, vil sikkert redusere risiko i avkjørselen,
men vil øke risikoen for ulykker inne på området. Oppland fylkeskommune ser det som ønskelig å lede
tungtrafikken utenom ”Haugen” med verksted og smie. Dette vil føre til at det må tas i bruk fulldyrket
mark til omlegging av veg.

Kartet viser foreløpig illustrasjonsplan, forutsatt at bygg på ”Haugen” bevares.

Et alternativ er å beholde dagens trasé som gang/sykkelveg, og legge ny veg for tungtrafikk inntil
denne. Dette vil redusere bruk av dyrket mark, men innebære et behov for å rive den gamle smia.

For å rydde opp i trafikksituasjonen ved atkomsten til Kolbuvegen, kan det vurderes å stenge dagens
avkjørsel til Granheim og gi denne avkjørsel til en utbedret avkjørsel til Valle.

Alternativ trafikkløsning

2. Bruk av dyrket mark
Skolen ønsker å omstrukturere dyrket mark noe, med hensyn på kvalitet og drift. Kommunen har ingen
innvendinger til dette. I planforslaget tas det i liten grad i bruk dyrket mark. Noe dyrket mark tas i bruk,
noe blir tilbakeført fra byggeområde til dyrket mark. I forhold til utkastet til plankart bør nok arealene
sør for ridesti mellom ny stall og gangveg beholdes som dyrket mark, mens atkomstvegen fra
Kolbuvegen bør legges inntil gang-/sykkel-/ridevegen. Dette vil imidlertid føre til at Smia vil måtte rives.
3. Bygningsvern
Utviklingen av Valle-Lena videregående skole er viktig for Østre Toten kommune, samtidig er det viktig
å bevare bygg som viser Lenas kulturhistorie. Østre Toten kommune er i ferd med å utarbeide en
kulturhistorisk stedsanalyse for Lena tettsted. Dersom bygg må prioriteres opp mot hverandre ser vi på
dette tidspunktet det som viktigere å bevare byggene ut mot Lenagata (rektorboligen, internatet og
undervisningsbygget) enn bakenforliggende bygg. Dette er viktige bygg sentralt i Lena tettsted som er
godt synlige og formidler deler av Lenas historie.
Østre Toten kommune er svært opptatt av at alle bygg som skal tas vare på skal ha en planlagt bruk og
funksjonell bruk. Vi har litt for mange bygg i Lenaområdet som er regulert til bevaring, uten at det
finnes noen god bruk av byggene. Disse står og forfaller. Østre Toten kommune ønsker derfor en
streng prioritering av byggene ut mot Lenagata, samt det åpne rommet som parken utgjør – med
innsyn til «Inntunet».
Utover dette har ikke kommunen noen sterk formening om hvor mye av den øvrige bygningsmassen
som skal ivaretas er opp til fylkeskommunen som kulturminnemyndighet, skoleeier og
eiendomsforvalter. For kommunen står det sentralt at alle bygg får en planlagt bruk og at det blir avsatt
tilstrekkelig med midler til nødvendig ombygging for formålene og restaurering og vedlikehold av
fasader.

