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Regionalt planforum - Detaljregulering av gangveier på Gålå, SørFron kommune
Sør-Fron kommune skal i gang med detaljregulering av gangveger på Gålå for å
etablere sammenhengende og trafikksikre gangveger for turister og hyttefolk. Det ble
gjennomført oppstartsmøte 31.05.2017. Structor Lillehammer AS er hentet inn for å
gjennomføre arbeidet.
Vi har sett på eksisterende stier/gangveger og koblet disse sammen med nye lenker
for å få til et sammenhengende gangvegnett. Til sammen er det ca 10 km gangveger
som ønskes regulert. Se planens utstrekning i vedlagt kartutsnitt over Gålå, der
eksisterende gangveger/stier/skiløyper er markert med sort linje og nye lenker er
markert med rød linje. Det er ønskelig at dette reguleres sammen i en
detaljregulering.
Utbyggingen av gangveisystemet skal finansieres gjennom innbetaling til et felles
infrastrukturfond på Gålå. Dette er tenkt løst gjennom utbyggingsavtaler knyttet til
framtidige reguleringsplaner og reguleringsendringer på Gålå. Vedlagte dokument
redgjør for hvilke områder på Gålå som skal som skal bidra til de ulike fondene, samt
forespørsel om konsulentbistand som oppgir oppdragbeskrivelse.
En detaljregulering av sammenhengende gangvegnett på Gålå innebærer en stor
planleggingsjobb med mange parter å forholde seg til. Et slikt arbeid i etablerte
hytteområder må nødvendigvis foregå med sterk medvirkning av hytteeiere,
grunneiere og velforeninger på Gålå, for å få til en best mulig løsning som alle kan
forenes om. På bakgrunn av dette tas alle innspill og eventuelle erfaringer fra
lignende arbeider i mot med takk!
Med hilsen
Espen Aker
plan- og byggesaksbehandler
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Vedlegg:
Oversikt over eskisterende og ny gangveger på Gålå
Endring prinsippsak - Utbyggingsavtaler - Fordeling av kostnader og innbetaling til fond for ulike
utbyggingsfelt på Gålå
Prinsippsak - Utbyggingsavtaler - Fordeling av kostnader og innbetaling til fond for ulike
utbyggingsfelt på Gålå
Kartutsnitt som viser inndelingen av fond Gålå
Forespørsel om konsulentbistand

