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Mesnali
Messenlia Skole



Lillehammer* 
21 min. (16 km)

Sjusjøen*
9 min. (7 km)

Åsmarka*
11 min. (11 km)

Lismarka*
9 min. (7 km)

*Lismarka: Lismarka skole
*Åsmarka: Åsen skole
*Moelv barne- og 
ungdomsskole
*Sjusjøen Kiwi
*Næroset: Fagernes skole
*Lillehammer skysstasjon

Mesnali

Lismarka

Trafikkmengde

2300

1700-2100

1700-1900

325-700

Moelv*
29 min. (26 km)

Næroset*
19 min. (19 km)



Mesnali er et forholdsvis konsentrert bygdesenter med kirke, skole, 
barnehage, butikk og ulike servicefunksjoner. Det er arbeidsplasser i Camp 

Sjusjøen Mesnali, Montebellosenteret, Tyrili, Gausdal Landhandleri, Fjellved
AS, Mesna Opplevelser og overnatting, snekkerverksteder, flere innen 
personlig tjenesteyting, samt at flere entreprenører med arbeidssted i 

Ringsakerfjellet er lokalisert her.

Nærheten til fjellet, og beliggenheten mellom Sør- og Nord-Mesna gjør 
området attraktivt for friluftsliv.

(hentet fra tidligere utredning)



Skole

boligbebyggelse

sentrumskjerne

MESNALI

Skole, barnehage, matbutikk



Gangbro

650 m til åpen strandkant 

Spredt næring

Kirke

Turområde, 
skiløype

Utsiktspunkt

Skole

Skiløype

camping



skole

turområder

næring

matbutikk

kirke

SIRKULASJON SENTRUMSFUNKSJONER
Kvaliteter sentrum
- Forholdsvis samlede sentrumsfunksjoner
- God blanding mellom  eneboliger – treklynger -

sentrumsfunksjoner
- Elva som renner gjennom bygda

- potensiale for turstier og møteplasser
- Kort avstand til lokale skiløyper, stier, badeplasser, 
- Kort avstand til variert lekeområde rundt skole
- Muligheter for fortetning av boliger og næring  i 

sentrumsområde. (En anslår at det ligger til rette 
for utbygging av ca. 50 nye boenheter i nærmeste 
framtid. (tidl. utredning)

- Joker, Fra topp til tå (frisør og fotpleie), Sysleriet Sy 
& strikkekafè, …

Skole
39 elever
- Ligger sentralt men i sitt eget ‘beskyttede’ 

område.
- Lite trafikk
- Fint skolebygg
- Solrikt med utsikt
- Gode og varierte lekeplasser

- Bl.a apparater, skaterampe, naturlige 
lekeområder, variert beplantning, 
akebakker og idrettsbane.

- Direkte tilgang til skiløyper, turterreng, skog

Trygg gange?



Mesnali: Panorama fra utsiktspunkt ved kirka.

KIRKESKOLEJOKER



Trafikksikkerhet

Det er nylig bygd gang- og sykkelvei delvis gjennom og nord for sentrum langs 
Sjusjøvegen. Det er sikkert krysningspunkt fra boligområdene nord for fylkesvegen 
til skolen. Det er periodevis stor trafikk på fylkesvegen gjennom sentrum. Det 
planlegges å bygge gang- og sykkelveg fra sentrum og sørover mot ny 
dagligvareforretning ca. 1 km sør for sentrum. 

Noen elever har skoleskyss som følge av avstand til skole.

(hentet fra tidligere utredning)
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Lismarka
Lismarka Skole



Lismarka

177-2100

610-700

325-475

150

Trafikkmengde

Lillehammer*
19 min. (13 km)

Brøttum*

9 min. (7 km)

*Brøttum barne- og ungdomsskole
*Moelv barne- og ungdomsskole
*Mesnali skole
*Lillehammer skysstasjon
*Åsen skole
*Næroset: Fagernes skole

Moelv*
26 min. (23 km)

Moelv*
29 min. (25 km)

Mesnali*
9 min. 7 km) 

Åsmarka*
11 min (10 km)

Næroset
18 min. (17 km)



Lismarka er et spredtbygd bygdesenter rundt vegkrysset Lismarkvegen x 
Sjusjøvegen. Målt i antall ansatte er Team 1435 AS og Mesnali Bygg & 

Blikkenslager de største bedriftene med adresse Lismarka. Forsamlingslokalet
Hagatun legger til rette for ulike fritidsaktiviteter og arrangement. Nærheten
til arbeidsplasser og servicetilbud i Lillehammer og Ringsakerfjellet er positivt

for Lismarka som bosted. Det ligger skytebane sørøst for bebyggelsen. 

(hentet fra tidligere utredning)



Skole

Tomannsboliger

Skole

Skole

Forsamlingshus

Bratt terreng

Nyere boligfelt med 
tomannsboliger

Skytebane

Møteplass

Tidligere 
dagligvare. 
Nå Kultur?

Skiløype

Barnehage

Lismarka – Lismarka skole

Sted:
• Landbruk og skog
• Bratt terreng
• Ikke sentrumsfølelse, har 

kanskje vært?
• Ingen dagligvare 
• Noe 

håndtverkstjenester, 
konsulentvirksomhet

• Forsamlingshus 
nedenfor skolen

• Kultur: «Samvirkelaget». 
Tidligere butikk, nå 
«kulturhus i miniatyr»

• Spredt bebyggelse
• Boligfelt med eneboliger 

langsmed Lismarkvegen
• Boligfelt med 

tomannsboliger ved 
siden av 
«Samvirkelaget».  

Boligutbygging: Det er 
godkjente byggeområder 
som foreløpig ikke er 
tilrettelagt for utbygging. Det 
er lite etterspørsel etter 
tomter for utbygging. 

Kvalitet: 
- Landlig beliggenhet, kort vei 
til Lillehammer



Skole,
sportsplass

møteplass

Skolen
• 52 elever, 1.-7., fådelt
• Ligger bort fra hovedvei 
• Skolen ligger ved siden av barnehagen
• Variert og fint uteområde, lek, 

sportsplass, naturlig lekeområder og 
skog

• Ligger i direkte tilknytning til skog og 
turområde med skiløyper om vinteren

Forsamlings-
hus

Tidligere 
dagligvare. 
Nå Kultur?



Trafikksikkerhet

Det er ikke gang- og sykkelveger til Lismarka skole. Mange elever har skoleskyss 
som følge av avstand til skole eller som følge av farlig skoleveg.

(hentet fra tidligere utredning)





Åsmarka
Åsen skole



Trafikkmengde

2600-2700

2000-2500

700

150-475

Åsmarka

*Brøttum barne- og ungdomsskole
*Lismarka skole
*Moelv barne- og ungdomsskole
*Mesnali skole
*Lillehammer skysstasjon

Moelv
17 min. (15 km)

Lillehammer
28 min (23 km)

Lismarka 

11 min. (10 km)

Næroset 
8 min. (7 km)

Mesnali
13 min. (11 km)

Brøttum
16 min (12 km)

Brumundal
28 min. (23 km)



Åsmarka er et bygdesenter med bebyggelse på hver side av en relativt
trafikkert veg (fylkesveg 216). Stedet har skole, barnehage, kirke, 

forsamlingslokale og idrettsanlegg med fotballbane og lysløype/skiløyper, 
samt skytebane nærmere Næra. Målt i antall ansatte utgjør Foss 

Mekaniske Verksted og Kvarberg AS de største bedriftene. Foss Mekaniske
verksted er i ferd med å flytte til Rudshøgda. Åsmarka kirke ligger mellom

Næroset og Åsmarka. Områdene rundt Næra er viktige frilufts- og
utfartsområder.

(hentet fra tidligere utredning)



Skole

boligbebyggelse

sentrumskjerne

ÅSMARKA



Skole

Kirke

Skole, 
barnehage 
idrettsplass

Forsamlingshus

boligfelt

Tur og skiløyper

Åsmarka – Åsen Skole

Stedet:
• Området er preget av 

landbruksareal
• Tettbebyggelsen følger lineært 

med veien (Fv 216) som er 
forholdsvis traffikert.

• Ingen definert sentrum. 
• Sentrumsfunksjoner som kirke og 

skole ligger langt fra hverandre. 
• Skole og forsamlingshus ligger 2 

km fra kirka og 4 km fra Åsmarkas 
største bedrift; Kvarberg AS. 

• Ingen dagligvare eller annen
handel.

• Innsjøen Næra – bryggeanlegg 2 
km fra skolen

• Boligfelt med eneboligbebyggelse 
langsmed Åsmarkvegen (ÅDT 
2000) og i samme området som 
Åsen skole. 

• Flere områder for boligutbygging. 
Det er gjort forsøk på å realisere 
boliger , men planene har stanset 
opp av ulike grunner. Utover dette 
kan enkelt tomter bygges ut. 
Øvrige arealer må reguleres og 
tilrettelegges for utbygging.

Skolen:
• Skolen ligger like ved veien
• Mindre variert og naturlig lekeplass enn

Lismarka og Messenlia. Lekestativer og
Idrettsbane.

• Barnehage i samme bygg
• lysløype like ved skolen.

Strandkant

Skytebane

Ski og turstier



Trafikksikkerhet

Det er en kort strekning med gang- og sykkelvei gjennom tettstedet. 
Også her er det bygd turveg langs Åsmarkvegen nord for tettstedet til 
Åsetvegen. 

Det er 40 km/t gjennom sentrumsområdet med fartshumper. Ellers har 
Åsmarkvegen fartsgrense 80 km/t. Sør for skolen er det ingen belysning 
og smal eller ingen vegskulder. En del elever har skoleskyss som følge 
av avstand eller farlig skoleveg. Behovet for skoleskyss ble noe redusert 
ved bygging av turvegen.

(hentet fra tidligere utredning)
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Næroset
Fagernes skole



Trafikkmengde

Næroset-
Fagernes

Boligutbygging: To områder 
langs Nærosvegen er 
godkjent for boligutbygging 
med ca. 50-60 enheter 
med frittliggende boliger 
og mer konsentrert 
boligprosjekt. 
Utbyggingen er startet opp 
i ett av 
feltene.   



Næroset er et bygdesenter med dagligvarebutikk, barnehage, skole, forsamlingshus, 
regnskapskontor, frisør og hundebarnehage rundt vegkrysset i sørenden av Næra. Det er 

næringsaktivitet i Buvika, hvor Ringsaker Almenning har tilholdssted sammen med Moelv mekaniske 
verksted. Her er det godkjent et nytt område for næringsvirksomhet der ett område er regulert for 
utbygging av byggevareutsalg, men planene ble skrinlagt etter regulering. Det er bildemontering 

langs Nærosvegen. Kanalparken langs Næras utløp er et viktig samlingssted/utfartssted i Næroset. 
Næra som friluftsområde er viktig for bygda og regionen.

(Fra tidligere utredning)



Næroset – Fagernes skole

Sentrum
- Et sentrum som viser en egen identitet
- Stedet har flere trivselselementer som 

broer, kunst, skilting til attraktive områder(?)
- Stedet viser et sosialt engasjement
- Forholdsvis samlede Sentrumsfunksjoner 
- Fint med elva som renner gjennom bygda
- Vannet/innsjøen: turstier og badeplasser
- båthavn
- Kort avstand til lokale skiløyper, stier, 

badeplasser, 
- Turområder langs vannkant i sentrum
- Tilrettelagt for gode sosiale samlingssteder 

(strand, trøllpark, ved elvebredden, cafe…)
- «Fristaten Lucky Næroset»

Fordeler:
Sjusjøen turisme kjører forbi - mange potensielle 
kunder

Skole:
- Ligger forholdsvis beskyttet fra hovedvei 

(ligger lavere i terrenget enn hovedvei)
- Ligger ved siden av barnehage
- God gangforbindelse med sentrum
- Skiløyper, turterreng, skog ligger i 

gangavstand fra skole
- Brakkebygg– må bygge ny skole?

skole

barnehage

Matbutikk
Kafé

elva

Badeplasser

Turområde
Langs elv

Turområde

samfunnshus

næring

Båtplasser

Innsjø
Næra

Turområde, 
skiløype



Trafikksikkerhet

Det er fortau forbi butikken i Næroset, og vegvesenet skal skifte ut brua og sikre fortau også på denne. I 
tillegg er det i privat regi bygget en gruset turveg langs Åsmarkvegen på strekningen fra Kvernstubrua

til Fagernes og videre til Buvika. Det er fortsatt uoversiktlig krysningspunkt ved Haga bruk med 
fartsgrense 80 km/t og uoversiktlig bakketopp. Det er stor trafikk på Åsmarkvegen, særlig i helgene. 

Deler av strekningen har belysning.  Mange elever har skoleskyss som følge av avstand til skolen, eller 
som følge av farlig skoleveg. Behovet for skoleskyss ble noe redusert ved bygging av turvegen.



skole

barnehage

Matbutikk
Kafé
Næring

Forsamlingshus

Møtepunkt.
Badeplass, 
båthavn, 
turstier, ski.

Lykketroll-
parken



Trøllparken forsamlingshus Kiwi, Kafé

Skole, 
barnehage



Kafé og landhandel på Kiwi. Med lokalproduserte produkter





Fossen
Fossen skole



Fossen skole

Moelv skole



Område:
- Hyggelig boligfelt med gode 

solforhold og utsikt.
- Relativt sentrumsnært.
- Stort friluftsområde på toppen med 

stier og skiløyper.
-

Skole: 
1-4 klasse
- Ligger ved barnehagen
- Fint lekeareal med skogen like 

inntil.
- Gode solforhold og flott utsikt
- ‘Trygge’ omgivelser for barn
- Skolen ligger ikke sentralt plassert

skole

barnehage



barnehage

Utsikt sørover  utover boligfelt og Mjøsa

Lekeplass


