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Stedsutvikling Svullrya
Nærmiljøanlegg Svullryatjennet
Stedsutviklingsprosjektet på Svullrya omfatter flere delprosjekter.
Planen for Svullryatjennet er utformet som et nærmiljøanlegg.
Situasjonsplanen omfatter områdene fra fylkesvegen, Ettertanken, parkeringsplassen ved kirka, via
Furubergsvegen og områdene rundt Svullryatjennet opp til Oddnesvegen
Nærmiljøanlegget er tett knyttet opp mot detaljplanen for Forbrukeren – Kirkebakken.
Viktige tema i arbeidet har vært:
• Friluftsliv
• Sosiale møteplasser
• Universell utforming og tilgjengelighet
• Parkeringsplasser
• Skjøtsel og hogst av vegetasjon
• Møblering og materialbruk
I tillegg har vannkvalitet, fiske og muligheter for bading vært aktuelle tema, sammen med
attraktivitet, særpreg og aktivitet.
Det er utarbeidet en helhetlig situasjonsplan for Svullryatjennet, samt tilhørende mengdeberegning.
Situasjonsplanen bygger på innspillene som har kommet frem i medvirkningsarbeidet i løpet av
prosessen; innspill fra offentlige myndigheter, næringsdrivende og folk som bor på Svullrya, men i
særdeleshet fra barn og unge. Det har vært avholdt en rekke møter og befaringer.
Situasjonsplanen viser forslag til ulike tiltak for å bedre attraktiviteten og tilgjengeligheten til
området og tjernet. Planen viser også forslag til materialbruk og møblering.
Et av hovedmålene har vært å gjøre Svullryatjennet tilgjengelig for lokalbefolkningen og turister,
samtidig som det legges til rette for et rikt dyreliv i og rundt tjernet. Ved å restaurere tjernet vil et
fint vannmiljø ivaretas, og de tilgrensende områdene opparbeides for bruk i friluftssammenheng.
Det jobbes med å rense, samt å grave ut deler av tjernet. Utgravingen er tenkt i området for
nærmiljøanlegg. Utgravingen vil gi ei større vannflate, og bedre tilgangen til vannet. Våtmarksgruppa
i Norsk Ornitologisk forening i Hedmark har foretatt en vurdering av tjernet, og foreslått ulike tiltak.
Disse tiltakene er sammenfallende med målene for stedsutviklingsarbeidet.
Den østre delen av Svullryatjennet bør tas vare på, og være et naturlig område for dyreliv, uten
utgraving og tiltak.
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HOVEDSTRUKTURER
Svullrya er et tettsted omkranset av skogsområder. Det er mye vegetasjon tett på sentrum. En del av
stedsutviklingsarbeidet har vært å rydde vegetasjon og drive skjøtsel, for å få fram særpreget
bebyggelse, tjern og vassdrag, samt legge til rette for friluftsliv.
Områdene mellom fylkesvegen, Furubergsvegen og Svullryatjennet er har hatt spesielt fokus knyttet
til rydding av området, for å fjerne store trær og kratt. Skjøtsel og hogst vil være et sentralt tema i
det videre arbeidet med nærmiljøanlegget og områdene rundt tjernet.
GANGVEG
Det er planlagt nye gangveger fra fylkesvegen, ved overgangen ved Forbrukeren, via nordsiden av
Ettertanken, Furubergsvegen, gjennom eiendommen Kirkestien og fram til tjernet.
Dette er en ny trasé som planlegges med et fast grusdekke, og universelt utformet.
Gangvegen/turvegen er planlagt med 3m bredde.
PARKERINGSPLASS
Gangvegen følger langs vestsiden av eiendommen Kirkestien ned til Svullryatjennet, 4 m fra
eiendomsgrensa. Det er planlagt parkeringsplass på østsiden av gangvegen, nært opp mot
Furubergsvegen. Dette vil gjøre parkeringsplassen tilgjengelig for Kirkestua og for kirkelig
arrangement, samt for brukerne av nærmiljøanlegget.
WC
I tilknytning til parkeringsplassen er det vist WC. Denne skal kunne benyttes av brukerne av
nærmiljøanlegget og Kirkestua.
RENSING OG UTGRAVING
Svullryatjennet er sterkt forurenset. For at dette skal bli et attraktivt område å ferdes og oppholde
seg i, må vannkvaliteten bedres. Det er satt i gang et arbeid for å rense tjernet, samt å grave ut den
vestre delen av det.
BELYSNING
Langs hele turvegstrekningen er det planlagt ny belysing, tilsvarende som for sentrumsområdet
(Forbrukeren – Kirkebakken). Dette er trestolper i 4m høyde, med armaturtypen Vialume, med LEDbelysning.

BOLIGER
Mellom Furubergsvegen og planlagt nærmiljøanlegg ved Svullryatjennet er det vist forslag til nye
boliger/leiligheter. Dette området eies av kommunen. Som en del av stedsutviklingsarbeidet, «Lys i
alle hus», ønsker kommunen å utvikle et attraktivt bomiljø både for unge og eldre.
Situasjonsplanen viser prinsipper for opparbeiding av leiligheter. Adkomst til boligområdet er
planlagt langs gangvegen til Svullryatjennet. Parkeringsplass og garasjer for leilighetene er vist langs
adkomstvegen til området. Intern adkomstveg er lagt i bakkant av boenhetene. Uteareal er planlagt
mot sørvest. Boligene er planlagt ca. 30 meter fra kanten av Svullryatjennet.
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Bygningskroppene som er vist i situasjonsplanen har ca. 140 m2 grunnflate. Hvert bygg kan
inneholde to eller flere leiligheter, avhengig av antall etasjer.
Situasjonsplanen legger opp til 5 leilighetsbygg. På grunn av høydeforskjeller internt i området, og av
hensyn til omkringliggende bebyggelse, foreslås leilighetsbyggene som frittliggende, og ikke kjedete
bygg.
Bygning nr. 1, 4 og 5 bør ha maksimalt 1,5 etasjer, mens bygning nr. 2 og 3 kan opparbeides med 2
etasjer (se prinsippsnitt).
Leilighetsbyggene bør tilpasses stedets byggeskikk. Arkitekturen kan gjerne være moderne, men det
bør tas hensyn til den eldre trehusbebyggelsen på Svullrya. Leilighetene bør ha røstet tak.
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MATERIALBRUK
Hovedprinsippene for materialbruken som er valgt er: stedstilpasset, solid og med god kvalitet.
• Grusdekke på alle gangareal og parkeringsplassen
• Grasbakke, beitemark og evt naturlig skogbunn, inntil gangveger og ved nærmiljøanlegget
• Trebrygge langs vestsiden av tjernet
• Tre i møblering (benker og bord) og trestolper for belysning
• Belysning, 4m høye trestolper, og armturtype Vialume, med LED-belysning.
NÆRMILJANLEGGET - AKTIVITETSSONE
Nærmiljøanlegget er planlagt etter innspill fra barn og ungdommer på Svullrya. Området som skal
opparbeides samsvarer med innspillet fra Våtmarksgruppa til NOF (se egen rapport).
Planlagt gangveg fører fram til nærmiljøanlegget, og følger videre vest for tjernet og gjennom
beiteområder/skogsområder opp til Oddnesvegen.
Det er planlagt etablert en gapahuk, med tilhørende bålplass, benker og bord på nordvestsiden av
tjernet. Dette området ligger på nordsiden av planlagt trebrygge, som strekker seg inn i den vestlige
svingen av tjernet. Trebryggen må tilpasses på stedet, med tanke på fundamentering og utstrekning.
Det er planlagt benker på trebrygga. Antall og utforming kan tilpasses behovene og bruken av
området.
Belysning: Stolper av tre fra Theomet, typen Pallas og armaturen Vialume.
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MØBLERING
•
•

Benker, som vist i detaljplanen for sentrum, for fastmontering på brygga eller ved gapahuken;
Drifter i resirkulert treverk. Antall benker må avklares etter behov.
Benkene kan leveres i ulik lengde, f.eks. 2m og 3m.

Benker, Drifter kan brukes flere steder
På Svullrya.

Benk, Drifter i 2m og 3m lengde, i enkel og dobbel bredde.
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GAPAHUK

Gapahuk fra Biotope,
foto: Tormod Amundsen

Gapahukene er prosjektert og utviklet for friluftsliv generelt og fugletitting spesielt. Disse typene kan
være aktuelle for Svullryatjennet, med sitt fugle- og dyreliv.
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TREBRYGGER

Trebrygger i Fyresdal og ved Seljordsvatnet.
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