
  

 



  

FORORD 

Den 13. og 14. september ble det avholdt plansmie i prosjektet Stedsutviklingsplan Roa. Plansmien besto av møter med prosjektgruppen og 

referansegruppen, samt et folkemøte som var åpent for alle som ønsket å delta. På plansmien ble det informert om prosjektet og om prosessen 

som skal gjennomføres. Deltakerne ble delt inn i grupper for å gjennomføre fem ulike oppgaver i fellesskap gjennom samtale og diskusjon. 

Til sammen deltok det ca. 65 personer på plansmien. 

Dette er et oppsummeringsnotat som viser en sammenstilling av de innspille som kom inn gjennom oppgavene som ble gjennomført på 

plansmien. 

Innspillene som er kommet inn gjennom plansmien blir samlet med andre innspill og vurdert i forhold til hvordan de kan tas inn i det videre 

arbeidet med stedsutviklingsplanen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Gruppearbeid 

Oppgavene som ble gruppene gjennomførte vises i tabellen under. 

 Tema  

Oppgave 1 Steder Pek på dagens møtesteder og viktige punkter på Roa. 
 
Marker stedene med en sirkel på kartet. 
 
 
 

Oppgave 2 Forbindelser Hvilke årer, ruter og forbindelser går gjennom Roa – i tillegg til veier? 
 
Marker forbindelsens med linjer på kartet. 
 

Oppgave 3 Utviklingsområder Hvilke steder har potensial for utvikling? Med utgangspunkt i forrige oppgave, pek på 2-3 
steder med potensial for utvikling til et nytt sentrum. 
 
Marker potensielle utviklingsområder med stjerne på kartet.  
 

Oppgave 4 Hva lager et sentrum? Hva må Roa være for å fungere som møteplass og sentrum? 

Oppgave 5 Postkort fra framtidens Roa Finn et postkort med en stemning som du tror kan fungere som en inspirasjon til utviklingen av 
Roa. 
 
Forestill deg at du besøker Roa i 2029 og send oss et postkort. Hvordan har ditt opphold på 
Roa vært? Hva er gjort riktig eller galt? 

 

 

 

 



  

 



  

OPPSUMMERING 

OPPGAVE 1 

På kartet vises en 

oppsummering av 

alle innspill som 

kom inn ift hvilke 

steder som 

oppleves som 

møteplasser og 

viktige steder på 

Roa. 

 

Det kommer 

tydelig fram at 

møteplassene i 

Roa er plassert 

jevnt over hele 

stedet, men 

hovedsakelig langs 

Vigga i dalbunnen. 

 

 

 

 

 



  

OPPSUMMERING 

OPPGAVE 2 

På kartet vises en 

oppsummering av 

gruppenes innspill 

til viktige 

forbindelser på 

Roa. Dette er kan 

være stier, gang 

og sykkelveger, 

vilttråkk, snarveger 

etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

OPPSUMMERING 

OPPGAVE 3 

Gruppene 

plasserte en 

stjerne på de 

områdene med 

potensiale for 

utvikling og 

etablering av 

sentrum. Flere 

stjerner over 

hverandre, gir en 

sterkere gulfarge. 

Områdene med 

sterkest gulfarge 

indikerer 

potensielle 

utviklingsområder. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

OPPSUMMERING OPPGAVE 4 

I spørsmål 4 ble det spurt hva Roa må være for å fungere som et sentrum. Det kom inn mange forslag til tiltak for å skape et fungerende 

sentrum.  

Under oppsummeres innspillene fra gruppearbeidet. Grønn skrift indikerer særegne forslag.  

Vigga 

Alle gruppene påpekte Vigga som et viktig element i Roa, som kan ha et stort potensial for fritid og rekreasjon. Vigga er en blå tråd gjennom 

Roa/sentrum. 

 

De ulike forslagene for hvordan Vigga kan brukes: 

- Elvepromenade 

- Padling 

- Park i tilknytning til elvepromenade 

- Fiskeplasser/muligheter (mye ørret i Vigga) 

- Safari langs Vigga 

- Badeplasser 

 

Handel  

Handel var et gjennomgående tema hos gruppene. 

 

Følgende ble foreslått:  

- Hverdagshandel; apotek, vinmonopol, bakeri, torg, en «altmuligbutikk» (spiker, maling osv.)  

- Småhandelssenter er noe som kan satses på. Flere nevner Garveriet som et framtidig småhandelssenter og et område for 

næringsutvikling. 

- Garveriet senter.  

- Bankterminal. 

- Et fleksibel serveringssted; café på dagen og klubb på kvelden med scene (et møtested).  

 

 

 



  

Aktiviteter 

Tilrettelegging for aktiviteter er også noe som ble påpekt av de fleste gruppene. Det var stort fokus på aktiviteter for barn og ungdom- 

 

Følgende ble foreslått: 

- Lekeplass.  

- Aktiviteter for jenter, som ikke er knyttet til idrett (jentene drar ofte til Joker ved Kalvsjø, og møtes der).  

- Nærmiljøanlegg, organiserte og ikke-organiserte aktiviteter.  

- Aktivitetsområde for ungdom.  

- Park med aktiviteter, derav gigantsjakk. 

- Vigga kan ha eget flomløp som kan bruks til skating. 

- Hinderløype, nordøst for idrettsbane. 

- Betongbenker, som også kan skates på om kvelden av ungdom. 

- Åpne opp og bruke stiene. Skilting av stier, naturstier og uteområder. Lage et eget turkart. Belyse stiene. 

 

 

Andre punker som ble trekt frem 

- Velfungerende nett med gang- og sykkelforbindelse (man kommer ikke i kontakt med folk ved tilrettelegging for bil). 

- Et sentrum som henger godt sammen med togstasjonen. 

- Tilrettelegging for boliger i grendene. Viktig med aktivitet rundt Roa. 

- Flere boliger på solsiden. 

- Synliggjøre og tilgjengeliggjøre bibliotek. Flytte biblioteket til Lupro (for å dannet et tydeligere sentrum her). 

- Trivelig utemiljø; planter, lys, vedlikehold og forskjønning, er punkter som blir nevnt. 

- Buss: Forbedre bussmuligheter til sentrum. Bussforbindelse til togstasjonen. Busskur på bussholdeplassene. 

- Svømmehall for Hadeland i Roa. 

- Kildahl, historisk betydning. Ta vare på dette bygget. 

- Samlingspunkt i sentrum er viktig. Derav biblioteket, et møtested for folk i alle aldre. 

- Lokaler til korps og musikk. 

- Småplasser – kjæresteplasser. 
- Kulturtilbud. 



  

- Forskjnning. 

- Landsbypreg. 

- Folk skal kunne sitte og hygge seg. 

- Alle møteplassene på Roa i dag er jevnt fordelt over hele. Ikke så veldig positivt for sentrumsfølelsen. 

- Ønsker ikke bensinstasjon og bussterminal. 

- E-benk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

OPPGAVE 5 

Enkelte temaer er gjengående i postkortene som deltakerne skrev, derav Vigga og tilrettelegging i tilknytning til den.  

 



  

Avisoppslag Hadeland, 15.09.2016 


