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FORORD 
 
Byplan for Lillehammer erstatter Kommunedelplan for Lillehammer sentrum fra 1992.  Den omfatter også 
et større område enn denne planen. 
 
Målet for byplanen er å legge overordnede føringer for hvordan de sentrale delene av Lillehammer skal 
fremstå i fremtiden.  Planen har ulike målgrupper, og vil derfor ha noe ulike funksjoner for hver av disse:   
 
For innbyggere som eier eiendom i planområdet er det viktig at planen skaper tydelige og forutsigbare 
rammer for forvaltning av eiendommen. 
 
Planen skal også være et godt verktøy for plan- og byggesaksbehandling.  Det vil si at byggesaker i stor 
grad skal kunne behandles med hjemmel direkte i denne planen.   
 
Byplanen skal også være et godt politisk styringsverktøy for utvikling av byen når det gjelder fornyelse, 
fortetting, bygningsvern, transportsystemer osv.   
 
Lillehammer bys identitet er i stor grad knyttet til den særegne trehusbebyggelsen i sentrum og miljøene 
rundt denne.  Merknadene til planen i to høringsrunder viser at det er stor enighet om å verne om denne 
identiteten.  Samtidig må næringsvirksomhet som hører hjemme i sentrumsmiljøet gis mulighet til å utvikle 
seg videre.  Merknadene viser også et nokså generelt ønske om et levende sentrum, og aksept for at 
utvikling er både ønskelig og nødvendig. 
 
I en by med så vidt mange tidstypiske og godt bevarte miljøer som Lillehammer, er det ikke unaturlig at 
det oppstår konflikt mellom vern og utvikling.  Slike konflikter lar seg vanskelig løse enkeltvis. I planen 
foreslås det derfor å båndlegge for regulering de mest sentrale byområdene (jfr. plankart C). En slik 
samlet regulering er en forutsetning for å kunne føre en fruktbar dialog, både med eiere og overordnete 
myndigheter, om forholdet mellom vern og utvikling. 
 
Arbeidet med Byplan for Lillehammer startet i 2002.  Tre prosjektledere har hatt ansvaret i løpet av denne 
perioden: Sivilarkitekt Gunnar Lange-Nilsen og rådgiver Rønnaug Sørlie fram til første høring, og 
sivilarkitekt Marianne Borud Natvig fram til endelig plan. 
 
Offentlige og private aktører har vært viktige bidragsytere gjennom hele prosessen; vi vil spesielt takke 
Oppland fylkeskommune og Lillehammer Sentrum Drift. 
 
 
 
Lillehammer, juni 2006 
 
 
 
Annar Skrefsrud 
Rådmann 
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DEL I:  PLANENS INNHOLD 
OG VIRKEMÅTE 
 

 
 
Innhold og oppbygning 
Planen er delt i fire deler: 
 
• DEL I: Planens innhold og virkemåte 

beskriver Byplanens funksjon som praktisk 
planredskap.  

• DEL II: Plantemaer og -prinsipper  utgjør  de 
forutsetninger som Byplanen legger til grunn.  

• DEL III: Bestemmelser og retningslinjer er 
både rettslig bindende og veiledende.  

• DEL IV: Plankart  omfatter a) det rettslig 
bindende arealbrukskartet, b) inndeling i 
områdetyper og c) områder for 
kulturminnevern.  

 
Dette dokumentet inneholder de to første delene 
av Byplanen. 

Forhold til Kommuneplanens verdier 
og mål 
Kommuneplanen rulleres for perioden 2006-
2016, og den generelle delen med visjoner, 
utfordringer og forutsetninger er vedtatt.  
Følgende visjon legges til grunn også for 
arbeidet med Byplanen: 
 
Lillehammer skal kjennetegnes ved et 
livskraftig og attraktivt regionsenter.  
 
I Kommuneplanen pekes det spesielt på 
følgende utfordringer: 
 
• Det skal føres en aktiv bypolitikk med fokus 

på byens kvaliteter og muligheter. 
• Byen skal gjøres til en bedre møteplass, ikke 

minst for ungdom. 
• Kommunen skal samarbeide med 

handelsnæringen og andre som bidrar til et 
attraktivt og levende sentrum. 

 
Disse føringene er forutsetninger for de åtte 
plantemaene som Byplanen er basert på.   
 
 
Byplanen som styringsverktøy 
Hensikten med revisjon av den tidligere 
Kommunedelplan for Lillehammer sentrum 
(1992) er todelt: 
 
1. Å oppdatere plangrunnlaget som gir faglige 

og juridiske rammer for kommunens plan- og 
byggesaks-behandling  

2. Å utvide plangrunnlaget til å gjelde hele det 
sentrale byområdet.   

 
Detaljeringsnivået i Byplanen er så høyt at 
enklere byggesaker skal kunne behandles 
direkte med hjemmel i planen.�  Slik sett er dette 
et planverktøy med større geografisk omfang 
enn noen tidligere byplan i Lillehammer. 
 
Dette gjelder imidlertid ikke alle områder av 
Lillehammer.  For noen områder er det stilt 
plankrav, og det foreslås at det sentrale sentrum 

� 
�  Detaljeringsgraden er i pakt med Planlovutvalgets 
forslag til ny plantype, områdeplan, som skal erstatte 
KDP. 
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blir båndlagt for regulering til spesialområde 
vern.   
 
Planen tar også for seg større, overordnede 
utviklingstrekk, og peker på muligheter og tiltak 
der initiativ ønskes velkommen.  Det gis også 
føringer for steder i bystrukturen som bør 
reserveres for annet formål, eller hvor bygging 
ikke er ønskelig.  
 
Planen er hjemlet i Plan- og bygningslovens 
(PBL) § 20-1 og spesielt § 20-4, som åpner for 
lokalisering av arealbruken og styring av 
bebyggelsens utforming gjennom en rettslig 
bindende arealdel.  Det gis også adgang til å 
utforme deler av planen som veiledende i form 
av retningslinjer.  Disse kan ikke bare brukes 
som hjemmel for vedtak, men gir også 
holdepunkter for praktisering av planen, og 
føringer for skjønnsutøvelse. 
 
 
Detaljplan og byggesak 
Byplanens praktiske hovedmål er bedre 
byggesaksbehandling innenfor en 
helhetsforståelse av byens utvikling.  Dette er 

lagt til grunn for planen, og er grunnen til at 
analysene er relativt detaljerte.   
Det er i tillegg gjort en vurdering av hvor det er 
behov for ytterligere detaljplan.  Dette gjelder 
særlig båndlegging for regulering til 
spesialområde vern i det sentrale sentrum.  De 
viktigste endringene i forhold til den forutgående 
sentrumsplanen er knyttet til tre behov: 
 
• Å unngå utstrakt bruk av dispensasjoner, 

eller at plankrav blir satt til side for å 
kompensere for manglende smidighet i 
planens bestemmelser når godt skjønn 
kommer i konflikt med disse.  

• Å sette fortetting som vekststrategi inn i et 
realistisk perspektiv, hvor det også legges 
vekt på nasjonale føringer som sier at 
fortetting skal skje”...med kvalitet”.  Her er 
planens detaljerte bestemmelser og 
retningslinjer også utformet med sikte på 
faglig skjønnsutøvelse i den daglige 
forvaltningen. 

• Å finne støtte i planredskapet til å håndtere 
konflikter mellom ulike verdier og hensyn. 

 



Lillehammer kommune: Byplan for Lillehammer 

5 

DEL II: PLANTEMAER OG 
PRINSIPPER 
 

 
 
Plantemaene 
Planen er delt inn i åtte hovedtemaer. Her følger 
en oversikt over de viktigste utfordringene 
Byplanen søker å gi svar på, og som vil bli 
nærmere behandlet i kommende temakapitler. 
 
1.  Småbyens identitet:  
• Beskrive småbyens og bylandskapets 

særtrekk.  Dette skal være rammen for de 
øvrige temaene. 

 
2.  Grønnstruktur: 
• Opprettholde ”byen i naturen” og ”naturen i 

byen”. Dvs. å unngå at grøntarealer i 
bysentrum blir bebygget og at kulturland-
skapet i utkantene forsvinner, dessuten 

sørge for at skillet mellom lokalområder 
beholdes. 

• Supplere og oppgradere arealer for 
rekreasjon, samt nærmiljøanlegg for lek og 
idrettsaktivitet, der behovet vil bli størst. 
 

3.  Byrom: 
• Legge til rette for flere gode møtesteder for 

alle, i og utenfor sentrum. 
• Stimulere til samarbeid mellom offentlige og 

private instanser om opprusting av 
byrommene. 

• Bidra til at estetisk kvalitet vil prege de 
tilgjengelige byrommene. 

 
4.  Bevaring av kulturminner: 
• Finne balanse mellom ytterpunktene 

”museum” og ”livet går videre”. 
• Sikre felleseie av verneverdige miljøer uten 

at råderetten over egen eiendom blir urimelig 
innskrenket. 

• Tilstrebe rimelig tilpasning av nybygg, uten 
at de blir dårlige stilkopier. 

 
5.  Byvekst og fortetting: 
• Legge lista for fortetting så lavt at det gis 

rom for stor boligtilvekst, og samtidig så høyt 
at ikke vesentlige verdier i bybildet går tapt. 

• Nyansere grensene for tetthet og høyder i 
kvartaler og områder, uten at det oppleves 
som forskjellsbehandling i byggesaker. 

 
6.  Boligbyen: 
• Ta stilling til prinsipper for sonedeling vs. 

funksjonsblandete formål. 
• Formulere kriterier for bokvalitet som 

forutsetning for nye boliger i byen. 
 
7.  Sentrumsfunksjoner: 
• Legge til rette for utvikling og vekst i 

handelsnæringen. 
• Begrense detaljhandelen til et attraktivt og 

levedyktig sentrumsområde. 
• Videreutvikle de sentrumsmiljøene som 

bidrar til Kulturbyens særpreg, og som 
samtidig utgjør den offentlige arena.. 

 
8.  Trafikk og parkering: 
• Sørge for økt – og trygg - tilgjengelighet for 

alle på kryss og tvers i bystrukturen.  
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• Begrense lokal, trafikkskapende byvekst der 
trafikkøkning ikke kan tåles. 

• Oppmuntre til økt bruk av kollektivtransport, 
samtidig som antall plasser i parkeringshus 
økes. 

 
 

 
 
 
Overordnede prinsipper 
Byplanen legger føringer for utviklingen ut fra en 
serie med tematiske mål.  De tematiske 
analysene som er lagt til grunn er ikke teoretisk 
ideelle, men er basert på de verdier Lillehammer 
faktisk har.   
For å sikre en mer teoretisk tilnærming, skal alle 
nye tiltak vurderes med bakgrunn i følgende fire 
grunnprinsipper:  
 
1.    FUNKSJONALITET – enkeltbygninger, om-

råder og trafikksystemer skal fungere 
hensiktsmessig for alle 

2.    MANGFOLD/VITALITET – bymiljøet skal 
stimulere til et bredt spekter av aktiviteter og 
opplevelser for alle 

3.    IDENTITET – byens befolkning skal ha en 
sterk opplevelse av tilhørighet, og en felles 
oppfattning av byens verdier   

4.    TILGJENGELIGHET – steder og tjenester 
skal kunne nås av alle. 

 
 

Disse prinsippene skal ivareta både 
fellesskapets og den enkeltes behov i 
bymiljøet, og vil derfor i noen tilfeller kunne 
innskrenke den enkeltes råderett mht. 
utvikling av egen eiendom.  Det er i planen 
søkt å finne en rimelig balanse mellom disse 
to hensynene for å tjene byutviklingen som 
helhet.  

Ved utarbeidelsen av Byplanen har disse 
prinsippene vært førende for 
detaljformuleringen av bestemmelser og 
retningslinjer. 
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Tema 1: SMÅBYENS 
IDENTITET 
 
Utfordringer og muligheter  
Verdivalgene i planen tar utgangspunkt i 
Kommuneplanen.  I tillegg har kunnskapen som 
er sammenfattet i Byanalysen fra 1989 vært 
viktig:  
 
 ”Lillehammer har gjennom de siste 150 år 

utviklet en kompleks blanding av generelle 
bytrekk og spesielle, lokale særegenheter.  
Dette er en blanding som oppstår når lokale 
naturforutsetninger legges sammen med 
formaliserte planinngrep, dynamikken i den 
økonomiske utvikling, sosiale normer og 
kulturelle uttrykksbehov.  En slik blanding er 
ulik for alle byer, men den har klare felles 
trekk.  Den er lesbar som byens struktur og 
byens form.” 

 
Lillehammers identitet er nært knyttet til historie, 
kulturliv, og byens omgivelser: 
  
• Småbypreget 

• Nærheten til naturen: ”byen i det grønne” og 
”det grønne i byen” 

• Den karakteristiske trehusbebyggelsen  

• Et levende bysentrum  

 

Fortetting er et uttalt mål og en forutsetning for 
Byplanen.  Denne må styres slik at 
grønnstrukturen ikke blir svekket, men framtrer 
som et enda sterkere komplement til 
bybebyggelsen. 

Når byen ses utenfra, er det en forutsetning at 
byvekst i hovedsak skjer innenfor den sentrale 
tettbebyggelsen for å bevare småbypreget.  
Utfordringen er å bevare identiteten også inne i 
bystrukturen, både gjennom form og målestokk.  
Dette gjelder spesielt innenfor de verdifulle 
trehusmiljøene i og nær sentrum; særlig innenfor 
kvartalsstrukturen fra Lillehammers første byplan 

 

Urbanitet i sentrum 
Lillehammer sentrum har mange av 
grunnelementene som til sammen skaper 
urbanitet:  Bygninger står tett i tett som ramme 
om byrom med mange mennesker og et 
mangfold av muligheter for aktivitet.  Spørsmålet 
er om sentrumsarealet er stort nok til å framstå 
som virkelig urbant.   
 
Større grad av urbanitet innebærer noen 
åpenbare utfordringer: 
 
• Å ivareta krav til bokvalitet, og samtidig gi 

rom for kultur, handel og arbeidsplasser. 

• Å avgrense byens handelssentrum. 

• Å lokalisere og utforme boligtilveksten. 

• Å løse forholdet mellom fotgjengere og 
syklister. 

• Å forestå trafikk- og transportplanlegging. 

 
Byplanen møter disse utfordringene gjennom 
prinsipper, bestemmelser og retningslinjer som 
er gjort nærmere rede for i de neste 
temakapitlene. 
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Signalelementer i bybildet 
Byens fysiske og visuelle identitet bæres av 
noen tydelige elementer.  Utover tilknytningen til 
og avgrensningen mot landskapet omkring, kan 
disse elementene beskrives slik: 
 
• Hovedferdselsåren gjennom byen fra sør til 

nord:  I gammel tid var dette Gamlevegen.  I 
dag utgjøres den av Hamarvegen fram til 
Breisethjordet, der aksen deles i to årer 
(Kirkegata og Storgata), som så samles 
igjen til Gudbrandsdalsvegen ved Skurva. 

• Sentrumskvartalene som eget distrikt:  
Konsentrert bebyggelse på en langstrakt 
hylle i åssiden som fortsatt bærer preg av 
den første byplanen fra 1827. 

• De sammenhengende fasaderekkene av 
trehus i Storgata:  Disse gir et historisk og 
arkitektonisk homogent byrom som i dag 
utgjør byens gågate.  

• Andre markante byrom som utsikts- og 
knutepunkter: Utsiktsbakken, parkdraget fra 
Lillehammer videregående skole via Søndre 
Park til kirkegården med tilliggende 
tverrgater, Stortorget, Lilletorget og Mesna-
vassdraget gjennom sentrum.  

• Signalbygg som landemerker i byen: Noen 
er tradisjonsbærende, som Lillehammer 
kirke, Lillehammer videregående skole, 
Kulturhuset Banken, jernbanestasjonen og 
Norges Bank. Andre framstår som nyere tids 
symboler, som høyblokka til sykehuset, 
Lillehammer kunstmuseum og hoppbakkene 
i Kanthaugen. 

 

 
 
 
 

Byplanen tar utgangspunkt i verdivalg hvor 
bybildet fortsatt skal framstå som tydelig.  Ny 
vekst og endring skal ikke viske ut disse viktige 
trekkene, men snarere framheve dem. 
Det vises til temakart 1. 
 
 

 
 
 
Prinsipper 
• Ved fortetting skal byggehøyder som er 

vanlige i de ulike områdetypene videreføres.  
I sentrum vil det være noe større 
gjennomsnittshøyde, unntatt i 
kvartalsstrukturen fra Lillehammers første 
byplan. 

• Grønne drag og lunger inne i byen, ”det 
grønne i byen”, og kulturlandskapet i 
randsonen skal ikke nedbygges. Fortetting i 
småhusbebyggelsen skal skje slik at 
inntrykket av ”byen i det grønne” bevares 
sett på avstand. 

• Estetiske retningslinjer skal ligge til grunn for 
gjennomføring av Byplanen.  
Sammenhengende bygningsmiljøer og 
signalbygg med arkitektonisk kvalitet med 
betydning for bybildet skal ivaretas. 

• Byplanen skal bidra til et levende bysentrum, 
der kombinasjonen av kultur og handel, 
arbeidsliv, bomiljø og rekreasjon står 
sentralt. 

• Bevaring av kulturminner og bygningsarv 
skal prioriteres ved fortetting og utvikling. 
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Tema 2: GRØNNSTRUKTUR 
 
Overordnet grønnstruktur 
Lillehammer oppleves som en grønn by.  Det 
skyldes den overordnede grønnstrukturen:  
 
• Byens form og beliggenhet i forhold til natur- 

og kulturlandskapet 

• Korridorer av natur- eller kulturlandskap som 
strekker seg inn i byggesonen 

• Mjøsa med strandsonen, og de grønne 
skråningene ned mot Mjøsa  

• Sidevassdragene som grønne korridorer 
gjennom byen 

• Trær og frodig vegetasjon på privat grunn, 
som gir et grønt slør over store deler av 
byen  

• De grønne kvartalene med Skoleparken, 
Søndre park, Nordre park og Lillehammer 
kirkegård 

• Tverrløypa som et langsgående grøntdrag 
fra nord til sør gjennom byen 

 

Den tette sentrumsbebyggelsen ligger på en 
hylle i landskapet, og er mindre synlig på 
avstand.  I skråningene ligger den mer åpne 
villabebyggelsen, med frodig vegetasjon i 
hagene. 
 
Bynaturen gir mulighet for naturopplevelser i 
hverdagen.  Det er ikke bare områder som 
inneholder sjeldne eller truede planter eller dyr 
som er viktige for byens natur, men også 
områder med vanlige, lokale arter.  Vassdrag og 
åpne bekker med randsonevegetasjon er 
spesielt viktige for artsmangfoldet i Lillehammer.  
 
Grønnkorridorer fungerer som sprednings-
korridorer for dyr og planter gjennom bygge-
sonen.  Slike korridorer bør være minimum 30-
60 m brede.  30 m regnes for å være minimums-
bredde for de aller vanligste artene, mens 60 m 
kan gi skjul nok til dyr, og sikre leveområder for 
en del planter.  Det vises til temakart 2A. 
 

Å sikre 30-60 m brede friområder langs alle 
sidevassdrag og tverrløypa, er lite realistisk 
gjennom tettbebyggelsen.  I mange tilfeller er 
imidlertid de privateide arealene langs disse 
korridorene allerede grønne i den forstand at de 
er disponert som hager.  Planen avmerker en del 
slike arealer som framtidig grønnstruktur, som 
skal sikre at den grønne karakteren beholdes. 
 

Utfordringer 
• Å sørge for at de grønne verdiene vurderes 

grundig i plan- og byggesaker. 

• Å sikre de grønne korridorene gjennom 
tettbebyggelsen mot nedbygging som ikke er 
sikret som friområder.  

• Å beholde de grønne arealene, og helst øke 
dem som en følge av flere brukere 

• Å unngå tap av det grønne preget ved 
fortetting i hager.  Dette sikres best ved 
planlegging av større områder under ett. 

• Å sikre de gamle gårdstunene som grønne 
lunger, og å utvikle og iverksette holdbare 
virkemidler for å sikre særlig verdifulle 
enkelttrær på privat grunn. 

• Å opprettholde de grønne områdene nær 
skoler og barnehager som arenaer for lek og 
læring. 
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Lek, rekreasjon og fysisk aktivitet 
Synkende motoriske og fysiske ferdigheter hos 
barn, unge og voksne har ført til økt fokus på 
fysisk aktivitet.  Sikring, tilrettelegging og 
utvikling av anlegg og områder for rekreasjon er 
et sentralt virkemiddel i det forebyggende 
arbeidet for bedre fysisk og psykisk helse.  
Nærhet til Mjøsa, sidevassdrag, marka og 
kulturlandskapet gir attraktive bolignære 
turmuligheter.  Grønne korridorer med turstier og 
-løyper gjennom bebyggelsen, gjør disse 
kvalitetene tilgjengelige uten bruk av bil.  Det 
vises til temakart 2B. 
 

 
 

Lekeplassvedtekt 

Det er forutsatt en revisjon av lekeplassved-
tekten (lokal vedtekt til PBL § 69.3). Vedtekten 
definerer krav til lekeplasser på tre nivåer: 

1. Nærlekeplass  

2. Områdelekeplass  

3. Nærmiljøanlegg   

Disse anleggene bør sees på som del av den 
infrastrukturen som i større grad skal ivaretas av 
utbygger gjennom utbyggingsavtaler.  Kravet til 
nærlekeplasser er i Byplanen omtalt under tema 
6: Boligbyen.  
 
Ved fortetting oppstår et økt behov for felles 
uteområder.  Dette kan ivaretas ved bedre 
tilrettelegging og utvidet bruk av eksisterende, 
sikrede områder, men det kan også være 
nødvendig å avsette nye grøntområder innenfor 
områder som i dag er avsatt til byggeområder. 
 
Avstand og barrierer i form av trafikkerte veger 
eller jernbane gjør at noen boligområder har 

dårlig tilgang til arealer for lek, rekreasjon og 
fysisk aktivitet.  En rekke områder innenfor 
planens avgrensning bør derfor sikres eller 
oppgraderes som del av en detaljplan eller som 
et tiltak: 

 
1. Regulert friareal i Kristen Holbøs veg.  

Arealet er i privat eie og må innløses.  

2. Nordre park utvikles til et kombinert 
aktivitetsområde/prydpark for nordre del av 
sentrum.  Dette forutsetter at parken utvides 
mot øst og sør.  

3. Sportsplassen oppgraderes til et 
fleraktivitetsanlegg for sentrum, og som 
aktivitetsanlegg for Hammartun barne- og 
ungdomsskole.  

4. Breisethjordet er en flott, grønn lunge.  
Mulighetene for variert, egenorganisert 
aktivitet bør økes. 

5. Fyllingen langs Strandpromenaden bør 
videreutvikles som attraktivt aktivitets- og 
rekreasjonsområde. 

6. På Smestadmoen er det regulert inn et 
sentralt, større friareal med balløkke.  
Gjennomføres i forbindelse med 
utbyggingen. 

7. Hammermo: Her er det rom for å etablere et 
nærmiljøanlegg, dersom eiendommen for 
øvrig utvikles til boligformål. 

8. Innenfor eiendommen Fåberggata 152/154 
bør det etableres et større, sentralt friareal 
som gir rom for aktivitetselementer. 

9. En fin bjørkelund ved Olsen Bergs gate på 
Busmoen er uregulert, men er et naturlig, 
grønt midtpunkt i denne bydelen, som har 
noe underdekning i nærområdet.  Arealet 
bør sikres som områdelekeplass/park. 
Området er foreslått avsatt til friområde på 
plankart A. 

 
Også i andre deler av eksisterende grønnstruktur 
må lekeplasser og nærmiljøanlegg etableres 
og/eller oppgraderes for at lekeplassvedtekten 
være oppfylt.  Det vises til Kommunedelplan for 
fysisk aktivitet og naturopplevelse.  
 
Eksisterende og foreslåtte, nye 
områdelekeplasser og nærmiljøanlegg er vist på 
plankartet som en del av grønnstrukturen, 
unntatt der plassering og utforming av arealet 
bør gjøres på reguleringsplannivå.  Da vil 
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temakartet være førende for at et slikt anlegg 
skal reguleres.  Den reviderte vedtekten legges 
til grunn for planens bestemmelser.  
 
Barn i sentrum 
I sentrumskjernen kan arealknapphet og stor 
biltrafikk gjøre det vanskelig å oppfylle 
lekeplassvedtektenes krav til areal, avstand og 
trygg atkomst.  Egne bestemmelser gjelder for 
utendørs oppholdsarealer i områdetypene. 
 
Byens parker og plasser vil være arena for lek 
og opphold, med andre typer kvaliteter enn de 
tradisjonelle lekeplassene.  Oppgradering av 
Nordre Park og Sportsplassen vil styrke 
aktivitetstilbudet for barn og ungdom i 
sentrumskjernen.  Videre kan uteområdet ved 
Hammartun barne- og ungdomsskole fungere 
som lekeområde for barn i sentrum.  
 
Trafikkforholdene gjør det vanskelig å sikre trygg 
atkomst for alle.  Det blir da viktig å sikre aktuelle 
fotgjengeroverganger best mulig. 
 
Stier, løyper og turveger 
Den overordnede grønnstrukturen er utgangs-
punkt for å etablere et løype-, sti- og turvegnett.  
Et slikt nett skal gi bolignære turmuligheter, sikre 
atkomst til Mjøsa, marka og kulturlandskapet 
som omgir byen.  Videre skal det binde sammen 
boligområder, skoler, barnehager, idretts- og 
friområder.  
 
På temakart 2B er eksisterende og planlagte 
turveger vist. Det bør sikres tilstrekkelige grønne 
soner og avstand til bygninger langs viktige 
turveger. 
 
 
Utfordringer 
• Å sikre areal til leke- og aktivitetsanlegg i 

henhold til lekeplassvedtekten 

• Å finne virkemidler som sikrer at anleggene 
faktisk blir opparbeidet 

• Å sikre tilfredsstillende leke- og 
aktivitetsmuligheter for barn i sentrum 

• Å sikre trafikksikker tilgjengelighet til leke- og 
aktivitetsområder, fortrinnsvis via tur-, gang- 
eller sykkelveger 

Prinsipper 
• Byparker, friarealer og grønne korridorer 

som sørger for god kontakt mellom 
byggesonens grønnstruktur og det 
omkringliggende natur- og kultur-landskap 
skal sikres. 

• Gårdstunene skal bevares, ikke for-tettes, 
inntil konsekvensene for grønn-strukturen er 
klarlagt.  

• Åpne bekker, vann og vassdrag tillates ikke 
gjenfylt/lagt i kulvert.  Omlegging av bekker 
kan vurderes dersom dette gir en 
tilfredsstillende helhetsløsning.  Rand-
sonevegetasjon skal tas vare på. 

• Innenfor alle byggeområder skal en søke å 
opprettholde eksisterende, sammen-
hengende vegetasjon, og videreutvikle 
denne.  

• Ved utbygging må man primært ta vare på 
vegetasjon som har betydning for områdets 
karakter, eller for biologisk mangfold.  

• Det skal ved gjennomføring av større 
fortettingsprosjekter sikres nye grønt-
områder.  Det forutsettes begrensninger når 
det gjelder avstand til bygg og utbygging 
generelt.  Det vises til bestemmelsene. 
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Tema 3:  BYROM 
 
Byens rom 
Det sammenhengende, åpne byrommet er en 
felles ramme om livet i byen.  Samtidig framtrer 
byrommet som summen av mange 
underordnede rom; hjørner, gaterom, plasser og 
parker.  Hvert av disse bidrar til mangfoldet og 
helheten gjennom sin spesielle funksjon og 
identitet.  Det vises til temakart 3. 
Føringer for forvaltning av byens rom ligger i 
Byanalysen av 1989, og mer detaljert i 
Byromsplan for Lillehammer, som ble vedtatt i 
1993.  Temaet er også bredt belyst i 
Sentrumsplan for Lillehammer fra 1992. 
 

Overordnede målsetninger: 

• Å sørge for at byens åpne rom ikke blir 
nedbygget, og at atkomst og bruk ikke blir 
hindret. 

• Å balansere hensynet mellom sosiale og 
estetiske behov og funksjonelle behov for 
den enkelte bygning 

 

Gatene i sentrum følger den opprinnelige 
byplanens rutenett, med tre hovedgater på langs 
av sentrum, og med bratte tverrgater på tvers av 
terrenget.  Felles for dem er sikten ut av 
gaterommet til landskapet utenfor.  
På grunn av den gradvise utbyggingen av byen, 
skiftende næringsbetingelser og ikke minst 
endringer i trafikkmønstret, har gaterommene fått 
stor variasjon i karakter. 
Den gamle bebyggelsen gir en målestokk til 
byrommene som er avgjørende for småbypreget, 
og som også påvirker de større byrommene.  
 

Utfordringer 
• Å finne balanse mellom bevaring av særpreg 

og utfylling av åpninger i gateveggen. 

• Å karakterisere og om mulig forsterke 
strøksgatenes egenart. 

• Å fastsette rammer og retningslinjer for 
kommersiell beslaglegging av gategrunn. 

• Å fastsette rammer og retningslinjer for 
møblering av gaterommene. 

• Å videreutvikle et fotgjengervennlig gatenett, 
og samtidig ta hensyn til god trafikkavvikling. 

 

 
 
Parker og offentlige plasser 
Parkene og plassene er byens store 
samlingsrom.  Byparkene er arena for rekreasjon 
og opplevelser..  Parkenes betydning vil øke i 
takt med den gradvise fortettingen i sentrum.  
 
Parker:  For fakta, mål og planer for byparkene 
vises til Kommunedelplan for fysisk aktivitet og 
naturopplevelse. 
 
Sigrid Undset plass er et svært presist definert 
byrom. Plassen kan derfor godt kan tåle en 
oppmykning i form av elementer som kan 
stimulere til variert bruk.  Utfordringen er at 
plassen innlemmer en del av gaterommet i 
Storgata.  Bruk av plassen må derfor ta hensyn 
til at gågata uansett må holdes åpen som 
myldre- og prosesjonsåre. 
 

Lilletorget har stort potensiale for utvikling, 
spesielt når det ses i sammenheng med 
Terrassen og Bruparken, og med videreføring av 
gågata nordover som miljøgate.  Byplanen 
forutsetter en oppfølging i et konkret avgrenset 
utviklingsområde. 

 

Stortorget er, som byrom betraktet, veldig stort.  
Det spenner fra gateveggen i vest til Norges 
Banks fondvegg, og fra gateveggen i sør til 
kunstmuseets fondvegg.  Selv om torget er det 
eneste store byrommet som fungerer som 
paradeplass, kan det til daglig med fordel 
benyttes mer enn til den litt beskjedne 
torghandelen.  Fornyet virksomhet også i 
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tilstøtende gater og bygninger -  ikke minst i 
Norges Banks bygning – vil trolig bidra til dette. 

 

Jernbanetorget/Skysstasjonen er det største 
byrommet.  Til tross for den flotte naturstein-
veggen med ramper opp til kvartalene 78 og 79, 
trenger det en sterkere markering på grunn av 
sine dimensjoner.  

 

Utfordringer 
• Å sikre bred offentlig medvirkning og god tid 

til prosess før vedtak fattes når det gjelder 
opprusting av offentlige rom. 

• Å utarbeide gode rutiner for samarbeid 
mellom kommunen, byens næringsliv med 
tilknyttede investorer, og berørte grunneiere. 

 

 

Passasjer gjennom kvartalene 
Lillehammers opprinnelige byplan kjennetegnes 
av store kvartaler.  Flere av disse er med tiden 
blitt oppdelt av kjøregater, men fortsatt er de 
fleste av dem så store at et nett av gutuer og 

tråkk har utviklet seg på kryss og tvers gjennom 
kvartalene.   
I sentrale storkvartaler på begge sider av 
Storgata finnes det gjennomgangsmulighet i 
minst en retning; i flere av dem i to retninger, slik 
at man kan komme inn i kvartalet fra tre eller fire 
sider.  Bare noen få av disse er regulert og sikret 
for fri ferdsel - Torggutua er den mest markante i 
sentrum.  De øvrige passerer gjennom 
innkjørsler og over parkeringsplasser eller annen 
privat tomtegrunn innimellom bebyggelsen. 
 
Med den fortettingen byplanen legger til rette for, 
er det ønskelig å sikre at slike passasjer blir 
beholdt både som atkomst og som snarveier. 
Passasjene må ta hensyn til andre behov, som 
varelevering og parkering.  Det forutsettes at 
grunneiere samarbeider, slik at passasjene kan 
sikres på tvers av eiendomsgrenser. 
 
Kommunen har anledning til å formalisere et slikt 
fotgjengernett gjennom en reguleringsprosess. 
Et smidigere alternativ er å legge inn kriterier 
som må oppfylles ved nye anleggs- eller 
byggeprosjekter.  Det kan bety at noen passasjer 
kan la vente på seg, fordi de enten mangler eller 
bør anlegges vesentlig bedre enn i dag.  
Byplanen gir et prinsipielt grunnlag for hvor 
kvartalspassasjer bør etableres, illustrert på 
temakart 3. 
 
 
Utfordringer 
• Å sikre at gutuer og tråkk gjennom 

kvartalene blir bevart. 

• Å utrede og søke løst hvordan offentlig 
tilgjengelighet kan sikres over privat 
eiendom.   

 
 
Kvartalsplasser 
Kvartalsrommene byr på et mangfold av 
funksjoner og visuelle opplevelser.  Det er 
nærliggende å tenke seg at noe av dette 
potensialet kan utnyttes til uteoppholdsarealer.  
Dette er spesielt viktig i de kvartalene hvor det 
ligger til rette for bygging av nye boliger.  
Kommunen kan regulere inn slike fellesarealer. 
En mer fleksibel løsning vil være å gi føringer 
som premierer prosjekter som bidrar til 
opparbeidelse av kvartalsplasser i bakgårdene.  
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Slik vil man kunne gi mulighet for noe høyere 
utnyttelse på gjenværende areal. 

Byplanen har identifisert de stedene i kvartalene 
som egner seg best, sett i sammenheng med 
naturlige traseer for fotgjengerpassasjer.  
Kvartalsplassene er prinsipielt lokalisert på 
temakart 3.  

 

 

Utfordringer 
• Å utnytte bakgårdene i sentrum til 

kvartalsplasser/uteoppholdsarealer som 
innbyr til aktivitet for beboerne omkring. 

 
 
Prinsipper 

• Eksisterende kvartalsstruktur skal ligge 
til grunn for videre utvikling bysentrum. 

• Forvaltning av byens plassrom skal til 
enhver tid ha Byplanens hovedprinsipper 
som rettesnor og sikre nok åpne 
områder. 

• Byplanen skal si klart fra hvor det ikke 
skal bygges – eller fortettes – og 
reservere areal til sikring av viktige 
byrom.  

• Fortetting forutsetter at byens parker 
videreutvikles for å øke attraktivitet og 
bruksmuligheter.  

• I homogene, sluttede kvartaler, hvor det 
tydelig mangler elementer i kvartals-
veggen mot gate eller plass, bør 
fortetting bidra til å fylle igjen og slik 
styrke rammen om byrommet.  

• Allmenn ferdsel til fots og mulighet til 
opphold i kvartalene, opprettholdes og 
formaliseres gjennom etablering av mer 
permanente passasjer og kvartals-
plasser der det ligger til rette for det. 

• Ved byggesaksbehandling i tilknytning til 
byrommene, og ved opprustning og 
møblering av disse, skal det anvendes 
estetiske retningslinjer. 

 

 

 

Prinsipper for noen enkelte byrom:  

• Storgata:  

•  Gågata skjermes for visuelt forringende 
 innredning og bruk.  Storgata utvikles til 
 miljøgate fra Lilletorget til Tomtegata. 

• Jernbanetorget/Skysstasjonen: Byrommet 
gis sterkere innramming med ny byvegg på 
oversiden, spesielt i kvartal 78 

• Sigrid Undsets plass: 

•  Vesentlig omforming av dette byrommet 
 skal underkastes plankrav.  

• Lilletorget, Mesnaelva gjennom sentrum og 
Bruparken: 

•  Opprustning av disse byrommene må 
 ses i sammenheng med hverandre.  

• Parkdraget Søndre park, Lillehammer 
kirkegård og Skoleparken: 

•  Gis fortsatt vernestatus.  Søndre park 
 forvaltes primært som en historisk 
 prydpark.  Aktiviteter i parken må 
 vurderes i forhold til parkens karakter og 
 tilgjengelige driftsressurser. 

• Nordre Park med utvidelse:  

•  Skal videreutvikles til et kombinert 
 aktivitetsområde og prydpark. 
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Tema 4:  BEVARING AV 
KULTURMINNER  
Rammebetingelser 
Helt siden midt på 1970-tallet har vern av 
bygningsarven vært et tema i byplanene for 
Lillehammer sentrum.  Den første verneplanen 
kom i 1975, og omfattet Storgata og områdene 
rundt kirken og Søndre Park.  Denne planen ble i 
all hovedsak innlemmet i reguleringsplanen for 
sentrum, og stadfestet i 1980.  I Kommune-
delplan for sentrum, som ble vedtatt i 1992, ble 
bevaringsområdene ytterligere utvidet, og det ble 
gitt detaljerte bestemmelser for kulturminnevern.  
 
Kulturminner og kulturmiljøer er definert i lov om 
kulturminner § 2: 

”Med kulturminner menes alle spor etter 
menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, 
herunder lokaliteter det knytter seg historiske 
hendelser, tro eller tradisjon til. Med 
kulturmiljøer menes områder hvor 
kulturminner inngår som del av en større 
helhet eller sammenheng.”  

Loven definerer ikke nærmere hva som er viktige 
kulturminner, utover kulturminner som er 
automatisk fredet.  

Det nasjonale målet for kulturminnevernet er i 
følge stortingsmelding nr. 16 (2004-2005):  
 
• Mangfoldet av kulturminner og kulturmiljøer 

skal forvaltes og ivaretas som 
bruksressurser og som grunnlag for 
kunnskap, opplevelse og verdiskapning 

• Et representativt utvalg av kulturminner og 
kulturmiljøer som dokumenterer geografisk, 
sosial, etnisk, næringsmessig og tidsmessig 
bredde skal gis varig vern gjennom fredning. 

 
Det kommunale virkemiddelet for bevaring er å 
regulere til spesialområde bevaring, med 
hjemmel i plan- og bygningsloven. 

Lillehammer som kulturmiljø er på grunn av sine 
særtrekk en vesentlig del av det nasjonale 
mangfoldet som man ønsker å ta vare på.  I 
Byplanen er det derfor formulerte kriterier for 
utvalg av disse.  I tillegg foreslås båndlegging for 
spesialområde vern i de sentrale områdene. 

 

Prinsipper 
• Å bevare Lillehammers historiske identitet av 

nasjonal, regional og lokal betydning. 
 
• Å ta vare på både miljøer og enkeltobjekter 

som bevaringsverdige 
 
• Å finne en balanse mellom utvikling og vern 

innenfor byens historiske rammer 
 

 
 
Kriterier for vern av kulturminner 
Kriteriene skal gi en forståelse av hva vern av 
kulturminnene sikter mot, og samtidig være 
operative i planlegging og forvaltning.  
 
For denne planen er det valgt følgende 
utgangspunkt:  
 
1. At de enkelte anleggene, bygningene og 

områdene som skal vernes, bør 
representere og fortelle viktig historie for 
Lillehammer.  Det kan også være 
kulturminner og -miljøer, som i kraft av sin 
bevaringstilstand på en særlig god måte 
dokumenterer samfunnets, gruppers eller 
individers historie – innbefattet kulturhistorie.  

 
2. At både den historiske og den estetiske 

kulturminneverdien i Lillehammers bebyg-
gelse gjennomgående er større i 
sammenhengende miljøer enn når enkelt-
bygninger og anlegg vurderes isolert. 

 
3. At kulturminneverdiene i byen kan beskrives 

og vurderes på flere nivåer. Dette kan være 
knyttet til byens forhold til landskapet, til 
gate- og kvartalsstruktur, til eiendoms-
struktur og til bebyggelsesstruktur.  Disse 
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har historiske betingelser som grunnlag for 
vern. En av de viktigste forutsetningene for 
den historiske byutviklingen er ferdselsårene 
– transporten av folk og fe på vei, vann og 
jernbane.  

 
Byplanen er en overordnet plan for arealbruk og 
bebyggelse.  I den avgrenses områder og 
strukturelle trekk som er bevaringsverdige.  Det 
anses ikke som hensiktsmessig å fastslå eller 
behandle verneverdien til den enkelte bygning i 
byplanen.  Registreringene av enkeltobjekter/-
områder følger planen på egne kart. 
 
Om Lillehammer skal beholde opplevelsen av 
historie og videreutvikle egenarten i bymiljøet, er 
det en forutsetning at kulturminneverdiene og 
miljøene som er knyttet til de ulike epokene i 
byens historie (se vedlegg 4.1) tillegges 
vesentlig vekt ved all offentlig og privat 
planlegging og forvaltning.   
 
Hovedkriterium for å klassifisere områder i 
Lillehammer som bevaringsverdige, er derfor at 
de i kraft av sin situasjon, arkitektur og 
bevaringstilstand knytter seg tydelig til de ulike 
historiske epokene.  
 
I tillegg til disse kulturmiljøene finnes det også 
enkeltobjekter som ikke inngår tydelig i en 
miljømessig, helhetlig områdesammenheng.  De 
har likevel betydelig verneverdi, fordi de særskilt 
godt dokumenterer og uttrykker historie.  
 
 

 
 
 
Utfordringer 
• Å finne en god måte å håndtere den 

vanskelige balansegangen mellom 
bygningsvern og utbygging på. 

 
 

Prinsipper  
• Kulturminner og bygningsarven skal sikres.  

Bygningsvern og områdevern utvides, og 
Byplanen skal sikre bevaring av 
kulturminneverdier som har både nasjonal, 
regional og lokal betydning. 

• De gamle gårdstunene som har avgitt grunn 
til byen skal sikres.  Områdene skal i 
hovedsak opprettholdes som grønne lunger i 
bystrukturen. 

• Gamle veger og gutuer skal bevares der de 
følger opprinnelig trasé og ikke er 
modernisert. 

• Nasjonale, regionale og lokale 
kulturminnemiljøer og enkeltobjekter skal 
sikres.  Kulturminnemiljøer skal klassifiseres 
og kartfestes.  Det skal utarbeides egne 
bestemmelser og oversikt (kart) over enkelt-
objekter. 

• Rutenettplanen fra 1827 skal legges til grunn 
som forutsetning for fortetting.  
Kvartalsstrukturen og hovedprinsippene i 
eiendomsstrukturen skal være utgangs-
punkt for byfornyelse og fortetting. 

• Bakgårdsmiljøene i Storgata skal utredes.  
Som den del av bakgrunnsmaterialet for 
videre detaljering og regulering foreslås å 
følge opp Byplanen med en egen ”Bakgårds-
utredning”. 

 

Beskrivelse 
Klassifisering og virkemidler i Byplanen 
De muligheter som gis til å verne kulturminner og 
miljøer, har sammenheng med valg av 
virkemidler.  Restriksjoner med hjemmel i lovverk 
må anses som et uomgjengelig virkemiddel i 
forvaltningen av kulturminneverdier.  Det anses 
som hensiktsmessig å klassifisere kulturminner i 
henhold til interessenivå, noe som vil gi et enkelt 
og tydelig informasjonsgrunnlag og utgangs-
punkt for forpliktende samarbeid.  I Lillehammer-
miljøet finnes verdier som har interesse både på 
lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.   
 
I en slik klassifisering vil det selvsagt være 
grensetilfeller som like gjerne kan legges til det 
ene som det andre nivået, og som det derfor kan 
oppstå uenighet om.  Områder klassifisert som 
lokalt interessante omfatter alle verdiene, og gir 
derfor det mest helhetlige forvaltningsgrunnlaget.  
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Likevel behandles i det følgende først og fremst 
den nasjonale interessen:  
 
Allerede i 1970-årene ble de norske trebyene 
vurdert som en vesentlig del av den felles 
nordiske kulturarven.  Dette var en viktig 
forutsetning for de første bevaringsplanene i 
Lillehammer.  
 
Klassifiseringen bør også ta hensyn til de 
virkemidlene som står til rådighet.  For 
kommunens del dreier det seg i 
plansammenheng i første rekke om virkemidler 
som er hjemlet i plan- og bygningsloven (pbl): 
 
• Båndlegging for bevaring i hht. § 21.4 

• Regulering til spesialområde bevaring i 
henhold til pbl. § 25.6  

• Behandling av enkeltsaker i hht.§ 74.2 
(skjønnhetsparagrafen) og § 92 3. ledd 
(endring av bestående byggverk) 

 

 
 
Områdekategorier for vern 
Med utgangspunkt i kriteriene og klassifiseringen 
i det foregående, fastsetter byplanen tre ulike 
arealkategorier for å sikre at sentrale 
verneverdier blir tilfredsstillende ivaretatt ved 
forslag om større endringer.  Det vises til 
vedlegg 4.2 med begrunnelse for de tre 
kategoriene.  
 
1. Områder kategori 1:  

Områder med verneverdier som har 
betydelig nasjonal verneinteresse og hvor 
Riksantikvaren skal varsles ved alle 
endringer av plan:  

 

a.   Områder som båndlegges for 
utarbeidelse av reguleringsplan som 
samordner vern og utvikling.  Slik 
planlegging sikrer muligheten for sam-
ordnet medvirkning av eiere, 
offentligheten, kommune, fylke og stat.  
Kommunen vil være ansvarlig for 
utarbeidelse av reguleringsplanen.  

 
b.   Områder hvor det stilles nærmere 

bestemte, strenge krav om 
utarbeidelse av reguleringsplan for at 
større endringstiltak, riving av verne-
verdig bygning o.l. kan vedtas.  Dette 
sikrer også mulighet for samordnet 
medvirkning av eiere, offentligheten, 
kommune, fylke og stat. Tiltakshavere 
vil være ansvarlig for utarbeidelse av 
regulerings- og/eller bebyggelsesplan. 

 
2. Områder kategori 2:   

Områder med verneverdier som har 
betydelig regional verneinteresse og hvor 
fylkets kulturminnemyndighet skal uttale seg 
i plansaken: Områder hvor det stilles 
samme plankrav som for områder kategori 
1b 

 
3. Områder kategori 3:  

Områder med verneverdier som har 
betydelig lokal verneinteresse: Bestem-
melser som for områder kategori 1b, men 
med krav om bebyggelsesplan. 

 
Det foreligger fellesbestemmelser for alle 
områdekategoriene.  Det sentrale utgangs-
punktet for fellesbestemmelsene er at pbl §§ 
74.2 og 92 tredje ledd tillegges vesentlig vekt 
ved all plan- og byggesaksbehandling. 
 
Kategoriene er avgrenset i forhold til potensielle 
konflikter mellom ulike formål.  Det mulig høye 
konfliktnivået mellom vern og næringsutnyttelse i 
de sentrale sentrumskvartalene har vært en 
særlig viktig årsak til avgrensningen.   

Det vises til temakart 4A og B: Registrering av 
verneobjekter. 
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Tema 5:  BYVEKST OG 
FORTETTING 
 
Nasjonale føringer 
Grunnleggende nasjonale føringer om effektiv 
arealutnyttelse er nedfelt i byplanen og gir 
følgende mål for byvekst:    
 
• Arealbehovet til boligbygging skal så langt 

det er mulig skje ved fortetting eller 
utbygging utenom dyrket mark.  

• Industri- og lagerbaserte næringer skal skje 
ved en utvidelse av den sentrale 
byggesonen, i hovedsak nordover og i 
tilknytning til E6. 

• Det skal opprettholdes en klar avgrensning 
mellom den sentrale byggesonen og 
landskapet omkring. 

• Det skal velges et utbyggingsmønster som 
minimaliserer transportbehovet, muliggjør 
effektiv kollektivtrafikk, og gjør det attraktivt å 
gå og sykle. 

• Fortetting skal skje under hensyn til 
byggeskikk, bokvaliteter, grønnstruktur og 
trafikkmiljø. 

 
Det er altså gjort et verdivalg, hvor samlede 
areal- og landskapsverdier og hensynet til 
småbypreget veier tungt.  
 
 
Utfordringer og muligheter  
Det er ønskelig å utnytte arealpotensialet, gi rom 
for nye funksjonelle behov, og opprettholde og 
ytterligere styrke mangfoldet i sentrum.  Dette 
kan man oppnå ved å tillate større tetthet, og til 
dels større byggehøyder i sentrumskvartalene.  
Men økt press og økning av byggeaktivitet i de 
sentrale byområdene gjør det enda viktigere enn 
tidligere å ikke forringe byens kvaliteter i 
fortettingens navn.  Det må legges vekt på å få til 
gode prosesser, og nye prosjekter må oppfylle 
klare kvalitetskriterier, slik at fortetting ikke skjer 
på bekostning av andre verdier planen skal 
ivareta: 
 

• Verneverdig bebyggelse 
• Grønnstruktur  
• Bokvalitet og universell utforming  

 
 

Styrking av særtrekkene til de ulike 
kvartalene og byområdene  
Bystrukturen er inndelt i områder med ulike 
bebyggelsesformer.  Disse områdetypene er 
basert på byanlysen som ble gjennomført i 1989, 
og er videreført og utvidet til hele den sentrale 
byggesonen, som nå omfattes av Byplanen.  Det 
er en målsetning å ta vare på identiteten til de 
ulike byområdene. 
 

 
 
Byggetetthet; resultat av 
tomteutnyttelse og byggehøyder 
Bildet av Lillehammer karakteriseres av en 
teppebebyggelse som følger landskapets 
topografi.  Det visuelle særpreget avhenger av 
en viss jevnhet i høyde innenfor samme område.  
I dette ligger også en viss forutsigbarhet mht. 
utsikt og andre miljøkvaliteter i de områdene 
som er etablert over lang tid.  Selv om 
sentrumsområdet har en større 
gjennomsnittshøyde, er det viktig å holde denne 
på et jevnt nivå av hensyn til gaterommene.  
Byens relativt få signalbygg bør derimot få skille 
seg ut innenfor et større nærområde med mer 
nøytral bebyggelse.  
 
Det vil derfor være riktig å begrense antall 
etasjer til tre-fire i sentrumsområdet.  Det 
innebærer at fortettingspotensialet hovedsakelig 
må hentes ut gjennom høyere tomteutnyttelse.  
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Endringsområder i handelssentrum 
Tilgang til egnede arealer er nødvendig for vekst 
i handelsnæringen og for å opprettholde byen 
som bærekraftig system, slik at byen fortsatt kan 
ivareta sin funksjon som regionsenter.  Det må 
finnes akseptable, fysiske løsninger innenfor den 
byveksten som i det vesentlige skal skje 
gjennom fortetting - også på kort sikt kan det bli 
behov for større, sentralt lokaliserte arealer til 
bolig- og næringsutvikling.  
 
Endringsområdene må oppfylle følgende 
kriterier: 
• Arealpotensialet skal være stort og åpent 

nok til å tillate endringer i kvartalets lokale 
bebyggelse, uten at det går nevneverdig 
utover verneverdier i kvartalet og hovedtrekk 
i karakteren. 

• Kvartalet skal kunne endres betydelig uten 
at dette er til unødig visuell sjenanse for 
naboskapet. 

• Dersom detaljhandel eller annen 
trafikkskapende virksomhet utgjør en større 
andel, skal området være tilgjengelig både til 
fots, med kollektivtransport og for 
varetransport.  Det kan også være 
tilgjengelig med privatbil, dersom det kan 
dokumenteres at dette ikke medfører 
vesentlige trafikale ulemper for det 
omliggende nærområdet. 

 

Næringsutvikling utenfor sentrum 
Større næringsarealer utenfor den sentrale 
byggesonen omfattes ikke av Byplanen.  Men 
det finnes betydelige næringsarealer også 
innenfor Byplanens avgrensning som kan tåle 

større utnyttelse.  Hovedtyngden av dette ligger 
nord for sentrumsområdet.  
 
Blant de viktigste utfordringene er disse:  

• Å definere hvilke handelsvirksomheter som 
kan tillates utenfor handelssentrum 

• Å fastsette volumbegrensninger for 
næringsbygg som tar rimelig hensyn til 
omkringliggende boligbebyggelse. 

 

Bydelssentre i det sentrale byområdet er 
begrenset til Rosenlund og Søre Ål. 
 
Strandtorget :  Det vises til Kommuneplanens 
arealdel. 
 
Det vises for øvrig til plantema 7: Sentrums-
funksjoner, og til bestemmelsene. 

 

 

Utfordringer 
• Å lokalisere ny, plasskrevende bebyggelse til 

de arealene som tåler høyere utnyttelse, og 
respektere at de mer utsatte arealene mht. 
verneverdi eller byromshensyn får 
begrensede byggehøyder. 

• Å finne alternative parkeringsløsninger som 
frigjør eiendomsgrunn.  Hensiktmessig 
atkomst for varetransport skal fortsatt sikres. 

• Å se på bakgårdsmiljøene som en både 
sosial og økonomisk ressurs som ikke 
nødvendigvis må nedbygges, men kan 
utnyttes på andre måter. 

• Å tillate moderat fortetting i villahagene 
innenfor dagens byggehøyder.  Områder 
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med verneverdig bebyggelse skal sikres 
gjennom estetiske retningslinjer og noe 
strengere bestemmelser. 

• Å definere hvilke handelsvirksomheter som 
kan tillates utenfor handelssentrum 

• Å fastsette volumbegrensninger for 
næringsbygg som tar rimelig hensyn til 
omkringliggende boligbebyggelse. 

 

 

 
Prinsipper 
• Det skal tas hensyn til lokal byggeskikk og 

områdets karakter ved fortetting. 

• I småhusbebyggelsen, der bolighus står 
tilstrekkelig spredt til å gi rom rundt husene, 
med gode sol- og utsiktsforhold og plass til 
vegetasjon imellom, bør hagefortetting 

underordnes denne egenarten.  Rekkehus- 
og blokkområder er vanligvis 
gjennomplanlagt med tilhørende 
fellesarealer, og tåler vanligvis bare marginal 
fortetting.  Lokalområders identitet kan med 
fordel styrkes med hus innenfor samme 
lokale byggeskikk, og gjennom 
vegetasjonsskille eller annen markering mot 
naboområdet. 

• Det skal tas hensyn til vern av kulturminnene 
ved fortetting.  

• Innenfor Lillehammers historiske bymiljø skal 
byggehøyder, takform og øvrig formuttrykk 
styres innenfor strenge rammer.  

• Fortetting skal bidra til å styrke rammen om 
byrommet i de sentrale kvartalene.  

• Tomteutnyttelse (BYA) og byggehøyder 
differensieres i sentrumskvartalene, og til 
dels innenfor det enkelte kvartal.  

• Større endringer i enkelte kvartaler kan 
oppmuntres så lenge det tas tilbørlig hensyn 
til verneverdig bebyggelse, allmenn 
tilgjengelighet, og områdets overordnede 
karakter.  

• Ny eller ombygget næringsbebyggelse, 
beliggende innenfor byens sentrale 
boligbebyggelse, bør begrenses til 
omgivelsenes byggehøyder, enten det er 
bolig eller næring. 
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Tema 6:  BOLIGBYEN 
 
Utfordringer og muligheter 
Fra kommuneplanens generelle del framheves 
følgende utfordringer: 
 
• Føre en aktiv bypolitikk med fokus på byens 

kvaliteter og muligheter 

• Gjøre byen til en enda bedre møteplass, ikke 
minst for ungdom 

• Samarbeide med handelsnæringen og andre 
som bidrar til et attraktivt og levende 
sentrum  

 
Utkast til boligsosial handlingsplan for 
Lillehammer kommune ble lagt fram i januar 
2004.  Denne foreslår tiltak for å korrigere 
markedet i retning av å bli mer effektivt mht. å nå 
fordelingspolitiske mål.  Det er ønskelig å øke 
andelen små leiligheter (1-2 rom), da det er en 
betydelig underdekning av slike leiligheter i 
boligmassen, og det er ønskelig å påvirke 
utbyggere til å bygge flere livsløpsboliger.  
 
Potensial for nye boliger 
Fortettingspotensialet i planområdet er analysert 
med en forenklet tilnærmingsmåte for å få en 
oversikt over ulike kategorier fortettings-
muligheter.  Det er gjort et grovt anslag på et 
mulig antall nye boenheter i ulike kategorier, og i 
slutten av 2005 ble det beregnet et potensiale på 
ca 1000 boliger.  Med utgangspunkt i at 
parkeringsvedtektene beholdes, er potensialet 
beregnet til ca 900 boliger. 
 
 
Utfordringer  
• Det beregnede potensialet for nye boliger 

forutsetter at fortettingsområder utnyttes 
hensiktsmessig og effektivt.  Det bør 
vurderes å stille krav til antall boliger pr. 
dekar i nye prosjekter. 

• Punktvis fortetting uten forutgående 
områdeplanlegging forutsetter at det finnes 
gode retningslinjer for kvalitetsvurdering, 
herunder estetiske retningslinjer.  

 

 

 
Variert boligbygging  
I byggeområdene for boliger er utfordringen å få 
til en variert sammensetning av boligtyper og 
bebyggelsestyper.  Det førende prinsipp må 
være at det er områdets karakter som normalt 
bør avgjøre bebyggelsestype.  Ubebygde om-
råder bør ha en høy utnyttelse.  I sentrum vil en 
sammensatt bybebyggelse være riktig.  
 
Det er en betydelig ubalanse mellom 
husholdningenes sammensetning og bolig-
massens sammensetning i Lillehammer 
kommune.  I 2001 utgjorde husholdninger med 
en-to personer hele 67% av alle husholdninger, 
mens boliger med ett-to rom utgjorde bare 
38,2% av den samlede boligmassen.  
 
Prinsippet om universell utforming betyr at de 
generelle brukskvalitetene dekker behovet til alle 
innbyggere.  I utbyggingssammenheng gjelder 
dette spesielt tilgjengelighet for alle, og at alle 
aldersgrupper skal ha sine behov dekket 
innenfor et nærmere definert område.  
Kommunen ønsker å anvende prinsippet om 
universell utforming så langt som mulig i 
utbyggingen, både som myndighet og som aktør.  
 
En stor andel av eksisterende boligmasse 
mangler livsløpsstandard slik denne er definert 
av Husbanken.  Kommunen har anledning til å 
stille krav til andelen av boliger med 
livsløpsstandard i prosjekter.  
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Utfordringer 
• Å medvirke til at planer og prosjekter i det 

sentrale byområdet blir slik at andelen små 
leiligheter (ett-to rom) i snitt ligger på ca. 
33% av det samlede antall nye boliger. 

• Å utforme et planverktøy som gjør det mulig 
over tid å oppnå en livsløpsandel i nye bygg. 

 

Bokvalitet 
Fortetting skaper press på offentlige parker og 
grøntområder på grunn av at det blir flere 
brukere av de samme arealene, og fordi områder 
blir endret fra grøntområder til utbyggingsformål.  
En annen utfordring er å bremse bilbruken i de 
sentrale områdene.  Der det er arealknapphet, 
bør planen prioritere at utearealene kan nyttes til 
opphold framfor parkering.  
 
Fortetting bør ikke medføre uakseptabel 
forringelse av bokvaliteten for eksisterende 
boliger.  Normer for sol/lys, uteareal, støy, 
trafikksikkerhet osv. som skal gjelde for nye 
boliger, må så langt som mulig så langt som 
mulig også gjelde for eksisterende boliger i 
samme område.  
 
Utfordringer 
• Å tilstrebe at nye boliger bidrar til at 

nærmiljøet blir tilført nye kvaliteter 

• Å stimulere til at grunneiere samarbeider om 
boligprosjekter på tvers av tomtegrensene, 
da større prosjekter lettere kan oppnå gode 
bokvaliteter enn små. 

• Å sikre at eksisterende boliger ikke får 
redusert sine bokvaliteter på en uakseptabel 
måte, herunder solforhold, innkikksforhold, 
trafikksikkerhet og støy fra nye boliger.  

 

Utearealer/lekeplasser 
Større lekeplasser i form av områdelekeplasser 
og nærmiljøanlegg er i hovedsak et offentlig 
ansvar. Nye boligprosjekter må imidlertid selv 
tilrettelegge for nærlekeplasser. Krav til alle tre 
typer lekeplasser baseres på 
lekeplassvedtektene. Felles uteareal må løses i 
prosjektene, enten på egen eiendom eller i et 
samarbeid. Disse arealene er ikke vist på 
plankartet, men skal synliggjøres i 

prosjektsøknadene.  Utearealer bør legges til 
rette for opphold og aktivitet også for større barn, 
ungdom og eldre. 
 
Utfordringer 
• Å definere differensierte og rimelige krav til 

uteareal i forhold til antall leiligheter  

• Å opprettholde kvalitet på uteareal selv om 
dette ikke ligger på terreng   

• Å tilrettelegge for møtesteder og utendørs 
aktivitet for alle aldersgrupper 

 

 
Miljøhensyn 
Det er gjort en større analyse av 
støysitusasjonen langs hovedvegnettet. Det vil 
bli gjennomført støyisolering av eksisterende hus 
med innendørsstøy som overstiger 
maksimumskravet på 42. DbA . 
 
Gjeldende støynormer (retningslinjer for 
planlegging av støy i arealplanlegging T-1442) 
må legges til grunn for alle nye boligprosjekter.  
For de strekningene der det ikke er mulig å 
skjerme fasaden, bør det kunne åpnes for andre 
tiltak.  Det er likevel klart at en del steder i 
sentrum ikke er velegnet for boligbygging, 
spesielt pga. støy.  I stedet for å avmerke disse 
arealene som rene næringsarealer med forbud 
mot boliger, er det valgt å vise dem som arealer 
med blandet bruk. 
 
På de samme strekningene hvor det er mye støy 
er det sannsynligvis høy luftforurensning.  
Kommunen har hjemmel i pbl § 68 til å nedlegge 
forbud mot bebyggelse dersom det er vesentlig 
ulemper som følger av miljøforhold.  
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Utfordringer 
• Å få til fortetting med kvalitet når mange 

tomter åpenbart har problemer med støy 
og luftforurensning  

 

 
 

Barnehager 
Boligbygging forutsetter også utbygging av 
boligrelatert service, spesielt barnehager.  Dette 
er primært et kommunalt ansvar.  Byplanen bør 
avsette tomter til nye barnehager dersom det er 
behov for dette og det finnes ledige arealer som 
kan være egnet.  Tomtestørrelse må være minst 
5 daa.  
 
 
Utfordringer 

• Å lokalisere og avsette nye 
barnehagetomter   

 
Prinsipper 

• Bokvalitet skal være en forutsetning for 
fortetting.  Det er ingen forutsetning at 
det skal være boliger i alle kvartaler eller 
områder, selv om arealbrukskartet tillater 
dette.  Støyforhold, luftforurensning og 
andre forhold må vurderes.  Bokvalitet 
for eksisterende boliger skal vurderes 
ved fortetting.  

• Tettheten i prosjektene differensieres 
etter det aktuelle områdets karakter og 
tåleevne.  

• Andelen små leiligheter (ett-to rom) skal 
søkes økt til ca. 33% av antall enheter. 

• Krav til andel enheter med 
livsløpsstandard settes for prosjekter 
over en viss størrelse.  

• Krav til uteoppholdsareal differensieres 
(slik at områdetyper A og D får 
lempeligere krav enn resten av 
planområdet, og at små prosjekter må 
ha mer uteareal pr. bolig enn større 
prosjekter).  

• Sykkelvegnettet gjennom planområdet 
skal sikres i henhold til 
sykkelvegprosjektet. 
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Tema 7: 
SENTRUMSFUNKSJONER 
 
Lillehammer som regionsenter 
Lillehammer er administrasjonssenteret i 
Oppland med et stort antall offentlige 
arbeidsplasser (ca. 6.000 av totalt ca.15.000 
sysselsatte) knyttet til sentrum og omkring-
liggende områder. 
 
Utover å være regionsenter for Øyer, Gausdal og 
Lillehammer, samt nordre del av Ringsaker og 
Gjøvik, er Lillehammer regionsenter for et av 
landets mest besøkte turistområder (ca. 800.000 
overnattingsdøgn pr. år) og største hytteområder 
i Norge (ca. 12 000 hytter).  Dette gir positive 
utslag på handelsstatistikkene for Lillehammer, 
med resultat at omsetning pr. innbygger ligger 
langt over landsgjennomsnittet (Lillehammer ca. 
kr 120.000 pr. innbygger, landsgjennomsnittet er 
ca. kr 80.000).  
 
Utover de ordinære handels- og tjenestetilbud 
man naturlig finner i et regionsenter, har 
Lillehammer en særstilling som vertskapsby for 
store nasjonale og internasjonale idretts- og 
kulturarrangementer.  ”Kulturbyen Lillehammer” 
er et begrep med nasjonal forankring. 
 
Selve sentrumsområdet har ca. 50% av 
handelen i Lillehammer målt i totalomsetning.  
Strandtorget kjøpesenter har ca. 30%; resten er 
fordelt på andre handelsmiljøer i kommunen.  
Handelen i sentrum er i stor grad konsentrert til 
gågata, men med flere større dagligvarebutikker 
og tyngre varegrupper i randsonen av denne.  
 
Et livskraftig og attraktivt regionsenter 
kjennetegnes ved å ha: 
 
• Attraktive handelsmiljøer med et bredt og 

variert vare- og pristilbud  

• Gode offentlige og private tjenestetilbud 

• Gode bespisnings- og overnattingstilbud 

• Et godt og variert kultur- og fritidstilbud for 
alle alders- og befolkningsgrupper 

• God tilgjengelighet 

 
 
I stor grad er ovennevnte punkter godt ivaretatt i 
Lillehammer.  Lillehammer har, i motsetning til 
mange andre byer, klart å beholde et aktivt og 
attraktivt handels- og opplevelsesmiljø i sentrum.  
Gågata er en viktig og populær møteplass for 
kommunens innbyggere og tilreisende.  Man ser 
imidlertid tendenser til at bredden i varetilbudet 
reduseres og at gågatemiljøet punkteres ved at 
butikklokaler erstattes med kontorfunksjoner.  
Nasjonale/internasjonale kjeder blir stadig 
sterkere innslag i handelsmiljøer, disse har 
lettere for å velge etablering i kjøpe-
sentra/varehus framfor i et mer spredt, 
tradisjonelt sentrumsområde. 
  
Handel er den viktigste fellesfunksjon i et 
bysenter.  Hvis man ikke finner mottiltak til 
ovennevnte trender/tendenser, vil man over tid 
kunne få et forvitret sentrum.  Dette vil samtidig 
kunne gi negative ringvirkninger på Lillehammers 
fortrinn som kultur- og opplevelsesby, både for 
regionens innbyggere og turister/besøkende. 
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Det er en betydelig utvikling og utbygging av nye 
handelstilbud innenfor en reiseavstand på 45 
min. fra Lillehammer sørover (Gjøvik/Hamar) og 
nordover Gudbrandsdalen.  Dette vil legge press 
på Lillehammer som regionalt handelssenter, og 
for den betydelig handelen som fanges opp via 
E6 fra de som bruker regionen som 
besøksområde.  
 
 
Utfordringer 
• Å opprettholde et tilstrekkelig antall 

forretninger med variert varetilbud i 
Lillehammer sentrum for å bevare og 
videreutvikle området som attraktivt 
handelssentrum for fastboende og 
tilreisende. 

 

Forslag til byutviklingsområde 
Det foreslås et sammenhengende areal som 
avgrenses av Spinneriveien. i øst, Nordseter-
vegen/Tomtegata i nord, Kirkegt./Fåberggata i 
vest med tilknytning til Lurhaugen, som defineres 
som utviklingsområde for handels- og 
tjenestetilbud i Lillehammer sentrum.  I dette 
området skal det vurderes en utvikling og 
utbygging av nye, sammenhengende 
bygningsarealer, og om vernekrav kan frafalles 
for eventuelt å prioriteres dette sterkere i andre 
sentrumsområder.  I forbindelse med utvikling av 
et fornyet handelsmiljø nord for Mesnabrua er 
det ønskelig med en forbedret gangvei-
forbindelse mellom Lurhaugen og sentrum.  
Prosjektet forutsettes å være en del av grunn-
laget for reguleringsarbeidet innenfor det 
båndlagte området.  Det vises til temakart 7B. 
 
 
Prinsipper 
• Byplanen skal tilrettelegge for et tydelig 

avgrenset og attraktivt sentrum.  
Gågatemiljøet i Storgata søkes opprettholdt 
som en viktig og integrert del av det samlede 
handels- og opplevelsestilbudet i sentrum.  
Det bør oppmuntres til utvikling og fornyelse 
av bakgårdsmiljøene der verneinteresser 
ikke forhindrer dette. 

• Arealer på gateplan i Gågata mellom 
Lilletorget og Jernbanegata prioriteres til 
handelsvirksomhet og/eller servering.  Et 
attraktivt og sterkt handelssentrum vil gjøre 
det mindre attraktivt å etablere 

satelittvirksomheter utenfor sentrum i direkte 
konkurranse med sentrums-butikkene.  

• Området langs Mesnaelva videreutvikles 
som et opplevelsesområde i sentrum, med 
et videreutviklet gangveisystem som etter 
hvert kan videreføres mot Strandtorget, og 
på den måten knytte sentrum og 
Strandtorget-området nærmere sammen. 

• Lilletorget utvikles til å være sentrums 
urbane knutepunkt, og et viktig bindeledd 
mellom eksisterende handelsmiljø i Gågata 
og et nyutviklet handelsmiljø ”norda brua”. 

• Aksen Lilletorget-Nymosvingen-Stortorget-
Kirkegata. mot Kulturhuset Banken 
videreutvikles som ”kultur- aksen”.  

• Fortetting i den sentrale byggesonen og i 
sentrum skal i stor grad ta hensyn til den 
eksisterende boligbebyggelsen og sikre god 
boligkvalitet. 
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Tema 8: TRAFIKK OG 
PARKERING  
 
Tilgjengelighet for kjørende trafikk  
Det er ikke forutsatt bygging av nye hovedveger 
eller -gater i planområdet, bare nye 
atkomstveger knyttet til utbyggingsområder og 
kapasitetsforbedringer på enkelte kryss.  
 
Sentrum kan ikke ta mål av seg til å kunne 
konkurrere med Strandtorget mht. biltilgjengelig-
het, men i kraft av sin miljømessige attraktivitet.  
På den annen side må tilgjengelighet til sentrum 
optimaliseres gjennom kombinasjonen av 
parkeringshus i sentrums ytterkant, effektiv 
kollektivtransport, og tilrettelegging for gang- og 
sykkeltrafikk. 
 
I fagrapporten om veg og trafikk er det forutsatt 
en generell økning i trafikken på hovedvegnettet 
fra 2005 til 2025 på 30-100%.  I følge rapporten 
må man i fremtiden regne med økt belastning på 
knutepunktene i gatenettet som allerede i dag 
betegnes som flaskehalser.  Det gjelder i første 
omgang lyskrysset nedenfor Kulturhuset 
Banken; dernest lyskrysset Tomtegata/Fåberg-
gata/Kirkegata/Brubakken, og krysset Tomte-
gata/Storgata, og i siste rekke kryssene 
Fåberggata/Løkkegata og Nordsetervegen/ 
Spinnerivegen.   
 
Rapporten anbefaler at det reserveres areal til 
rundkjøringer for å løse denne belastningen etter 
hvert (med unntak av krysset 
Tomtegata/Storgata og Nordsetervegen/ 
Spinnerivegen).  
 
Rundkjøringer inne i bygatenettet er fremmed-
artet i sentrums kvartalsstruktur og bymiljø, og 
svekker småbyidentiteten.  Rundkjøringer gjør 
det også vanskelig for fotgjengere å krysse gata.   
Det bør likevel vurderes å båndlegge areal til 
slike løsninger på noen knutepunkter.  Dette er 
først og fremst aktuelt i kryssene mellom 
Tomtegata/Fåberggata/ Kirkegata/Brubakken og 
Fåberggata/Løkkegata.   
 
I Bankenkrysset vil en rundkjøring kreve areal fra 
Hammartun barneskole.  Dette er uheldig på 
grunn av skolens allerede begrensede uteareal, 

og vil kreve alternative løsninger for kryssing av 
gata av hensyn til sikkerheten for skoleelevene. 
 
Utfordringer 
• Å finne gode løsninger for både trafikkanter 

og fotgjengere i de mest trafikkbelastede 
kryssene i byen 

 
Lilletorget med tilliggende gater 
Det har gjennom årene vært presentert flere 
ideer til reduksjon av kjøretrafikk over Lilletorget.  
Ønsker for torget er nedfelt i Byromsplanen fra 
1993, som en oppfølging av tidligere kommune-
delplan for sentrum.   
 
Trafikkplanen anbefaler nå en stenging av 
Nymosvingen for allmenn trafikk.  I dette ligger at 
varehandeltrafikken opprettholdes.  Samtidig kan 
det bli behov for å tillate kollektivtrafikk over 
Lilletorget (buss og taxi).  Det øvrige gatenettet 
knyttet til Lilletorget opprettholdes, med mulighet 
for at Brubakken åpnes for allmenn ferdsel.  I 
dag er deler av denne forbeholdt buss.  
 
Nedlegging av allmenn kjøring over Mesnabrua 
forutsetter en åpning av Elvegata ved flytting av 
Møllestua nærmere ut mot elven, slik at gata 
forbindes med Nymosvingen og gir 
utkjøringsmulighet fra denne til Kirkegata.  
Nærmere detaljstudier bør gjennomføres før det 
konkluderes på dette punktet, og flytting av 
Møllestua er derfor ikke forutsatt i planen.  Det 
vises til byutviklingsprosjektet under plantema 7.  
 
Utfordringer 
• Å redusere kjøretrafikken over Lilletorget 
 
Parkeringshus i sentrum 
Bysentrum har i dag to parkeringshus som er 
offentlig tilgjengelige; i kvartal 61 og ved 
Kirkegatebrua (Øyatomta).  Byplanens intensjon 
om et bedre bymiljø krever at en del parkering 
flyttes fra gategrunn og markplan inn i kvartalene 
til parkeringshus.  En strategisk lokalisering av 
nye parkeringshus vil bidra både til bedre 
muligheter for fortetting av de indre kvartalene, 
og til reduksjon av dødkjøring på jakt etter 
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parkeringsplass.  Frikjøpsordningen, som er 
fastsatt ved vedtekt til pbl § 69.4, bør beholdes, 
og benyttes aktivt for å få bygget nye 
parkeringshus, evt. som et samarbeid mellom 
kommunen og private interessenter.  
 
Nye parkeringshus bør ligge med god 
tilgjengelighet fra hovedvegnettet, nær 
sentrumsringen, og med en atkomstveg som kan 
ta av for oppstuving, slik at denne ikke forplanter 
seg til hovedvegnettet.   
 
I kvartal 11 (Mesnasenteret) vil nåværende 
parkeringsplass på bakkeplan måtte erstattes av 
underjordisk parkering i flere plan.  Dette 
kvartalet er så vidt stort at det bør være kapasitet 
til offentlig parkering utover kvartalets eget 
behov.  Atkomstforholdene må studeres 
nærmere. Alternativer kan være via 
Gamlevegen/nedre del av Lysgårdsbakken, 
forutsatt riving av den tidligere bensinstasjonen, 
eller via Spinnerivegen.  
 
I tillegg vil det være mulig å bygge parkeringshus 
på kommunens areal på Lurhaugen. 
 
Utfordringer 
• Å skaffe tilstrekkelig antall parkerings-

plasser i P-hus til å redusere biltrafikken i 
sentrum 

 
Parkeringsvedtektene 
Byplanen baserer seg på gjeldende 
parkeringsvedtekter.   

 

Støy  
Bygningsloven/byggeforskrifter setter krav til 
maksimal støybelastning ved etablering av ny 
bebyggelse, både krav til innendørs støynivå i 
ulike oppholdsrom (bl.a. 30 dBA i soverom), og 
til støynivå på tilgjengelig, utendørs 
oppholdsareal.  Disse kravene er vesentlig 
strengere enn grenseverdiene for krav om at 
anleggseier skal gjennomføre tiltak mot støy (jfr. 
P kt. 3). Det vises også til Retningslinjer for 
behandling av støy MD (T-1442) og Byplanens 
bestemmelser. 
 
I Lillehammer er bebyggelsen langs en del veger 
mer støyutsatt enn andre. For disse vegene kan 

moderat trafikkøkning utløse krav om 
støyskjermingstiltak i overskuelig framtid, derfor 
må støy vektlegges både ved fortetting, 
nyanlegg og restaurering.  
 
Vegstrekninger hvor støy må vektlegges 
spesielt: 
 

• E6 : Langs hele vegen gjennom Lillehammer 
kommune 

• Rv 213: Gjennom sentrum, stor 
trafikkmengde 

• Nordsetervegen: Sentrumsdelen, stor 
trafikkmengde 

• Anders Sandvigs gate: Tosidig bebygd, 
fasade nær gata, refleks av støy  fra bygning 
vis a vis (kan fordoble støyen) 

• Storgata: Tosidig bebygd, fasade nær gata, 
refleks av støy fra bygning vis a vis 

• Bankgata: Tosidig bebygd, fasade nær gata,  
refleks av støy fra bygning vis a vis. Bratt, 
men med lav trafikkmengde 

• Jernbanegata: Tosidig bebygd, fasade nær 
gata, refleks av støy fra bygning vis a vis. 
Bratt, men med lav trafikkmengde 

• Søndre gate: Tosidig bebygd, fasade nær 
gata, refleks av støy fra bygning vis a vis. 
Bratt  

• Løkkegata: Tosidig bebygd, fasade nær 
gata, refleks av støy fra bygning vis a vis. 
Bratt, men med lav trafikkmengde 

 

Utfordringer 
• Å gjennomføre støyreduserende tiltak i 

tilknytning til eksisterende boligmasse 

• Å sørge for at lover og forskrifters krav til 
maksimal støybelastning ikke overskrides 
ved nybygg 

 

Forurensning 
Vi har et begrenset datagrunnlag for 
Lillehammer, men så langt viser måleresultatene 
at kravene til luftkvalitet ikke blir overholdt for 
svevestøv (totalfraksjonen av svevestøvet).  For 
de andre måleparametrene ser det ut til at 
forskriftens krav overholdes med god margin.  
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Det er utarbeidet en forskrift for luftforurensning 
som kommunen plikter å følge.  Forskriftens 
toleransemargin, som tillater 35 overskridelser 
av døgngrenseverdien for svevestøv i løpet av et 
kalenderår, ble klart overskredet i 2005.  
 
Vi må altså ned på maksimum 35 overskridelser, 
og det blir satt i gang tiltak i samarbeid med 
vegvesenet for å nå dette målet i 2006.  I tillegg 
anbefaler trafikkplanen at kommunen legger seg 
på de nasjonale målene: 
 
Døgnverdien for PM10-støv skal ikke overstige 50 
µg/ m3 mer enn 25 dager per år i 2005.  Innen 
2010 skal døgnverdien ikke overstige grensen i 
mer enn sju dager per år. 
 
De nasjonale målene er ikke juridisk bindende, 
men det er likevel slik at dette er regjeringens 
langsiktige mål, og det er derfor naturlig at de 
også trekkes inn i plansammenheng.  Statens 
forurensningstilsyn (SFT) vurderer for tida om 
det skal settes i gang et arbeid med å utvikle 
planretningslinjer for luftkvalitet, og det vil da bli 
vurdert om nasjonale mål skal tas inn der. 
 
På denne bakgrunn synes det riktig at 
Lillehammer kommune setter et eget konkret mål 
for antall døgnoverskridelser for svevestøv som 
kan aksepteres i året.  Målet bør ligge klart under 
forskriftens grenseverdi på 35.  Kommunen bør 
minst ha som mål å oppfylle myndighetenes 
nasjonale mål for 2005, det vil si maks 25 
overskridelser av døgngrenseverdien per år.  
 
Det er i dag ingen ting som tilsier at målene om 
maksimalt 35 overskridelser i året ikke vil bli 
nådd. 
 
Krysset mellom kulturhuset Banken og 
Hammartun barneskole er mest utsatt for luft-
støv, og man bør av den grunn være varsom 
med å tillate boliger på dette området.  Byplanen 
fastslår derfor at arealet bak Breiseth hotell bør 
benyttes til parkeringshus framfor til 
boligutvikling. 
 
Utfordringer 
• Å overholde de nasjonale målene for 

luftkvalitet 

 
 
Prinsipper 
• Av hensyn til trafikksikkerhet og miljø er det 

viktig å opprettholde en differensiering av 
vegnettet, slik at det skilles mellom det 
overordnete vegnettet og det underordnete 
nettet av atkomstveger i det sentrale 
byområdet.  Sykkelruter i sykkelnettplanen 
innenfor planområdet bør sikres. 

• Samordnet areal- og transport-planlegging 
skal prioritere kollektiv-tilbudet, og sørge for 
en effektiv og sikker varelevering til det 
sentrale byområdet, samt god 
parkeringsdekning. 

• Det skal legges til rette for offentlige 
parkeringshus som ligger inntil 
sentrumsringen, og som fanger opp trafikk 
rettet mot sentrum. 

• Gjeldende parkeringsvedtekter beholdes 
som forutsetning for Byplanen. 

• Kvartalsstruktur og hovedprinsipper skal 
være førende for utforming av vegnettet. 

• Støyforhold i fortettingsområder for boliger 
skal utredes, og legge premisser for 
utbygging. 

• Drift og vedlikehold av vegnettet 
gjennomføres på en slik måte at de 
nasjonale målene for luftkvalitet etterleves. 
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Vedlegg 4.1:  De historiske forutsetningene   
 
Lillehammers byutvikling er sterkt knyttet til utviklingen av kommunikasjoner.  Særlig er dette tydelig for byutviklingen i 
1800-årene, men også i første del av 1900-årene.  
 
Før 1827 fantes det bare et kirkested og en markedsplass ved Hammer gård.  Kjøpstadskomiteen av 1825 uttrykte 
forbauselse over dette, fordi: 
 

”Handelens naturlige gang allerede synes at have utpeket dette Sted, da betydelige Omsætninger alt længe 
der har fundet Sted”  

 
Fram til omkring 1950 utviklet Lillehammer seg stedegent og fikk tydelige særtrekk.  Et meget tydelig tidsskille 
avspeiler seg i bebyggelsen omkring 1950-60.  Dette tidsskillet er sammenfallende med overgangen fra den klassiske 
byplanleggingen til den moderne areal- og oversiktsplanleggingen. 
 
I det følgende beskrives de historiske epokene som er tydelig lesbare i Lillehammers miljø:  
 
Den før-urbane utviklingen frem til etableringen av kjøpstadsanlegget i 1827 
De mest markante kulturminnene fra denne tiden er miljøene ved de gamle ferdselsårene som Gamlevegen og 
Vinterbrøyta, gårdsanleggene og de eldste delene av kjøpstaden.  Gamlevegen nordover er det tydeligste av 
veifarene fra før byen vokste frem.  Gamle gårdsanlegg, villaer og gammel forstadsbyggelse er vesentlig for 
tidsdybden.  Det er usedvanlig at en såpass stor by som Lillehammer har en landevei som fremdeles har bevart 
karakteren av landevei langt innover i bybebyggelsen.  
 
Utviklingen knyttet til dampskipstrafikken på Mjøsa fra 1840, fullverdige kjøpstadsrettigheter fra 1842 og 
veianleggene nordover i Gudbrandsdalen fra 1854 
I denne perioden ble kjøpstaden bebygget med karakteristisk 1800-talls trearkitektur innenfor rammen av den 
usedvanlig stormaskete rutenettplanen.  Rutenettplanen går fra og med Søndre park til og med Nordre park, miljøene 
ved Sundgata, og Storgatas forlengelse mot nord mot vegen gjennom Gudbrandsdalen, samt industrimiljøer ved 
Mesna. 
 
Steinpakkhuset ved sundet i Mjøsa er et tydelig minne om skipstrafikken over Mjøsa. 

Storgata er en del av den overordnete strukturen for kommunikasjon og transport.  Den utgjør byens historiske og 
viktigste handelsmiljø, og danner en sentral nerve i rutenettbyen som knytter byens åpne, offentlige rom til 
landskapsrommet.  

 
Utviklingen knyttet til jernbanen og elektrisitetsverket fra 1894 samt bro over Mjøsa 
De historisk viktigste områdene er jernbaneanlegget, miljøene ved Bryggegata, villaområdene sør for Søndre gate, 
områdene som sokner til Bankgata, Nedre Lysgårdsveg, Th. Lundes veg/Forstmester Barths veg/Nordsetervegen, 
boligmiljøer på Busmoen og industriområder med kraftverk ved Mesna.  Det er dessuten grunn til å fremheve hva 
Mesnaelva med sine industriområder midt inne i byen tilfører Lillehammer. Ikke minst er kraftverksdammen med det 
omliggende landskap. 
 
Lillehammer var, som den tredje byen i Norge, tidlig ute med å få elektrisitetsverk.  Byen skaffet seg også etter hvert 
en fin bestand av transformatorkiosker i nybarokkstil.  
 
Det knytter seg også betydelige historiske og estetiske verdier til Lillehammers tradisjon med laftete villaer som har 
sterk tilknytning til byggeskikken i Gudbrandsdalen.  Dels dreier det seg om hus som ble nylaftet, dels dreier det seg 
om å flytte hus fra bygd til by. 
 
Lillehammer har også store innslag av nybarokk og funksjonalistisk villa-arkitektur av meget høy kvalitet.  Flere steder 
danner grupper av slike villaer karakteristiske, helhetlige miljøer. 
Søndre Park med omliggende bebyggelse og kirken er et av de betydelige områdene som er utviklet gjennom hele 
byhistorien fra kvartalene ble anlagt første gang.  Den funksjonalistiske paviljongen er en liten perle i denne 
historiefortellingen. 
 
I den foregående oversikten er ikke kulturminner yngre enn 1950-60 tatt med.  Det er imidlertid klart at det også i 
andre halvdel av 1900-årene er reist bebyggelse med betydelig arkitektonisk og miljømessig verdi.  
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Vedlegg 4.2:  Begrunnelse for vernekategoriene 
 

1) Nasjonal verneverdi 
 
I de siste par årtiene av 1700-tallet og de første av 1800-tallet ble det etablert en rekke nye lade- og 
kjøpsteder i Norge (eksempler: Porsgrunn 1807, Grimstad 1791, Mandal 1779, Flekkefjord 1780, Farsund 
1795, Sogndalstrand 1798, Egersund 1798).  Det er rimelig å se disse i sammenheng med den 
økonomiske liberalismen som avløste merkantilismen og stimulerte selvstendiggjøringen av Norge.  
 
Nesten uten unntak ligger disse byene ved kysten og var basert på en allerede eksisterende 
tettstedsbebyggelse.  Hammerfest (1789), Tromsø (1794), Bodø (1816) og Lillehammer i 1827 er unntak. 
Lillehammer utgjør et dobbelt unntak: Byen ble anlagt i innlandet med den hensikt å betjene innenriks 
handel, i motsetning til de to bergverksbyene Kongsberg og Røros, samt festningsbyen Kongsvinger.  
 

Valget av Lillehammer er klart knyttet til beliggenheten i knutepunket mellom vannveien over Mjøsa og 
landeveien – den gamle kongeveien – gjennom Gudbrandsdalen.  I tillegg var man allerede forut for 
opprettelsen av kjøpstadsanlegget i 1827 opptatt av de industrielle mulighetene som forelå med 
vannkraften i Mesna.  

 

Lillehammer ble anlagt med en usedvanlig stormasket rutenettsplan, en plantype som ble introdusert i 
Europa med renessansen i sterk kontrast til de middelalderske ”selvgrodde” byene.  Med 
bygningsloven i 1845 får rutenettsplanene dominerende gjennomslag som mønster for byutvikling i 
Norge.  

 

Lillehammer sentrum har i dag en markant egenart som i vesentlig grad karakteriseres av småskala 
bymessig tetthet, kontinuitet og tradisjonell 1800-talls trearkitektur innenfor en usedvanlig stormasket 
rutenettsplan, et preg som er sterkest langs Storgata – selv der hvor sen 1900-talls trearkitektur 
erstatter den eldre.  Innenfor dette stramme mønsteret fremtrer ”industriparken” langs Mesna med en 
vesentlig oppmykende kontrast.  

 

Storgata fremstår som en fast streng med sammenhengende fasaderekker.  Det indre av kvartalene og 
kvartalene øst og vest for Storgata er åpnere og med mindre arkitektonisk kontinuitet.  En del av 
sentrumsområdets karakter er funksjonsblanding.  En vesentlig opplevelseskvalitet i denne byen er 
også det sterke nær samspillet mellom bebyggelse og storslagent østlandslandskap.  

 

Som et resultat av blant annet tidlig nasjonal politikk, er konklusjonen:  

 

Lillehammer, som en tidlig planlagt og etablert innlands handelsby, med rutenettplan som grunnlag for 
byutviklingen, og som nordisk treby, har en unik posisjon med betydelig nasjonal interesse og 
verneverdi, særlig fordi byen har en forholdsvis vel bevart bebyggelse fra 1800-årene.  

 

Sentrum er dels direkte omkranset og ”definert” gjennom kontrast av en åpen ”villaby”.  Det gir en 
sjeldsynt og sterkt sjarmerende bykarakter som med sin grønne profil har stor betydning for den 
overordnete virkning av byen i landskapet.  Samtidig er en lang rekke av villaene av høy arkitektonisk 
kvalitet og danner særegne miljøer som i seg selv har betydelig verneverdi.  Et særtrekk er også de 
mange gamle laftebygningene  
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Det er også usedvanlig at en såpass stor by som Lillehammer har en landevei – Gamlevegen – som 
fremdeles har karakter av landevei langt innover i bybebyggelsen.  

 

I tillegg til den nasjonale verneverdien som må tillegges Lillehammer sentrum og de overordnete ”før-
urbane” ferdselsveiene, har byen nasjonalt verdifull villabebyggelse i betydelig omfang fra slutten av 
1800-årene og frem til andre verdenskrig.  

 

Maihaugen – De Sandvigske Samlinger – og Sigrid Undsets bolig Bjerkebekk er også blant 
elementene med betydelige verdier som skaper nasjonal interesse for Lillehammer.  

 

2) Regional verneverdi 

 

Lillehammer er klart den best bevarte historiske trebyen ved Mjøsa.  Den er ”Gudbrandsdalens by” og er 
viktig som identitetsfaktor for et relativt stort omland.  I stor utstrekning dreier dette seg om handelsbyen 
Lillehammer, men det har også sammenheng med Lillehammers som ”helseby” og ”kunstnerby”, 
adminstrasjonssentrum og som regionalt skole- og utdanningssentrum.  

 

De gamle ferdselsårene er viktige for definisjon av Lillehammer som handelsby og forholdet til 
regionen.  Enkelte områder er særlig viktige på grunn av tilknytningen til både rutenettbyen, 
Gudbrandsdalchauseen og Gamlevegen, samt en variert arkitektur av høy kvalitet.  

 

Lillehammer har også tradisjon som betydelig regional industriby, blant annet med industrier basert på 
regional råstofftilgang.  Industriens betydning har imidlertid som i resten av samfunnet, avtatt de siste 
årtiene.  I dag finner vi likevel elektrisitetsverket som en fortsatt levende industriell tradisjon i den øvre 
del av Mesnaområdet, og Gudbrandsdalens Uldvarefabrik i den nedre delen.  

 

I stor utstrekning knytter de regionale verdiene og interessene seg til de samme elementene som de 
nasjonale; med Lillehammer sentrum som kjerneområde. 

 

3) Lokal verneverdi 
 
Foruten den overgripende lokale betydning av nasjonalt og regionalt verdifulle kulturmiljøer, finnes en del 
områder og enkeltanlegg hvor verneverdien først og fremst er viktige lokale miljøfaktorer med 
historiefortellende og estetisk verdi.  Blant disse er en rekke enkeltstående større og mindre villaer som 
ikke inngår i områder med vesentlig verneverdi, men som i seg selv har til dels høy arkitektonisk og/eller 
kulturhistorisk verdi.  Visse bygningsmiljøer har verneverdi først og fremst i lokalt perspektiv. Busmoen 
med sin fortelling om arbeidernes kår, er et av disse.  
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ORDFORKLARING 
 
  
BYA Prosent bebygd areal i forhold til tomtearealet.  Definisjon i henhold 

til Teknisk forskrift §3-4 
 

Byggehøyde/gesimshøyde En bygnings høyde målt fra terreng til skjæringslinjen mellom fasade 
og tak. 
 

byggesone ”Den sentrale byggesonen” vil si det som i kommuneplanens 
arealdel er avsatt til boligbygging -  i dette tilfelle i sentrum 
 

båndlegging Områder avsatt til nærmere angitt formål i medhold av plan- og 
bygningsloven eller andre lover 
 

fortetting Boligbygging i allerede bebygde områder, enten ved nybygging på 
private villatomter, eller ved utbygging av mindre offentlige eller 
private ubebygde arealer innenfor boligområder. 
 

GIS/GIS-system Geografisk InformasjonsSystem. Et dataverktøy 
som gjør det mulig raskt og enkelt å finne fram til opplysninger om alt 
som kan kartfestes. 
 

grønnstruktur Grønnstrukturen består av mange ulike arealtyper:  Store natur- og 
landskapsområder rundt byen, store og små naturområder i byen, 
inkludert vassdrag; parker, lekeplasser, skolegårder, kirkegårder, 
hager og andre opparbeidede grøntområder; grønne restområder 
som både kan ha natur- og kulturpreg.  
 

Kommunedelplan (KDP) Plan som behandles som kommuneplan, men tar for seg mindre 
deler av kommunens areal, eller utvalgte temaer, for en mer 
detaljert behandling. Må fornyes hvert fjerde år og kan velges å være
juridisk bindende eller ikke, etter visse regler.  
 

kommuneplan Kommuneplanen er et politisk dokument og et handlingsprogram for 
en ti-årsperiode for hele kommunens virksomhet.  Består av en 
generell del som ikke har juridisk kraft og et plankart (arealdelen 
med bestemmelser) som er juridisk bindende. 
Plan- og bygningsloven krever en spesiell og omfattende 
saksbehandling med stor vekt på medvirkning fra publikum og 
offentlige instanser.  Må fornyes med samme prosedyre hvert 4. 
år. Vedtas av kommunestyret. 
 

livsløpsandel Andel boliger med livsløpsstandard 
 

livsløpsstandard Husbankens livsløpsstandard skal sikre god tilgjengelighet utover de 
kravene som stilles i minstestandarden, slik at boligen kan brukes i 
alle perioder av livet, også ved nedsatt bevegelighet og bruk av 
rullestol. 
 

nærmiljøanlegg Anlegg eller område for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig 
beliggende i tilknytning til bo- og/eller opppholdsområder.  Det kan 
være balløkker, skileikanlegg, BMX-bane, sandvolleyballbane eller 
liknende. 
 

områdeplan Grovmasket plan for større område som gir føringer for detaljplan. 
Ny plantype som skal erstatte kommunedelplan i følge 
planlovutvalgets forslag. 
 
 

roalinds
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plankrav 
 

Krav vedtatt av kommunestyret i forbindelse med kommuneplanen, 
om at det i arealene som defineres som byggeområder ikke kan 
bygges før det er vedtatt egen reguleringsplan for området. 
 

planområde 
 

Det arealet som planen omfatter. Skal merkes tydelig av på 
plankartet. Kalles også planavgrensning. 
 

randsone Sone mellom ulike arealbrukskategorier. 
 

reguleringsbestemmelser 
 

Utfyllende bestemmelser til plankartet for en reguleringsplan som er 
juridisk bindende, og som kan inneholde krav til bevaring, 
reparasjon, tilbygg, ombygging og nybygging.   
 

reguleringsformål 
 

Juridisk bindende betegnelse på det et reguleringsområde skal 
brukes til.  Plan- og bygningsloven har fastsatt et utvalg 
formålsbetegnelser det kan velges mellom. Disse er inndelt i 
grupper, og kan kombineres etter bestemte regler. 
 

reguleringsområde 
 

Mindre område med klar avgrensning i en reguleringsplan. Skal 
ha definert entydig reguleringsformål (se det). 
 

reguleringsplan 
 

Plan utarbeidet i henhold til Plan- og bygningslovens kapittel VII.  
Består av et detaljert plankart over et bestemt geografisk område 
med tilhørende skriftlige reguleringsbestemmelser. 
Omfattende saksgang etter bestemt prosedyre som likner den for 
kommuneplan. Juridisk bindende plan som vedtas av 
kommunestyret.  Gjelder inntil den oppheves med samme prosedyre 
som når den vedtas. 
 

retningslinjer Ikke juridisk bindende anbefalinger om hva som bør 
gjøres, i motsetning til (regulerings-)bestemmelser, som er juridisk 
bindende. 
 

SEFRAK/SEFRAK-objekt Bygning, ruin, konstruksjon eller anlegg bygd i perioden 1537-1900, 
som er registrert etter spesielle prosedyrer. 
 

spesialområde 
 

Et av de definerte reguleringsområdene (se det). 
Inndeles i ulike kategorier:  Eks. spesialområde  bevaring, 
spesialområde vern.  
Bør brukes i kombinasjon med for eksempel byggeområde, igjen 
underinndelt for boliger, forretninger, osv. 
 

teppebebyggelse Lav og tett bebyggelse (småhus?) 
 

  
 
(Kilder:  Norges byggforskningsinstitutt; Ord og uttrykk i byggesaker, Byggforskserien nr. 571.431, 
Kommuneplan for Vestre Toten kommune 2004-20014; Ordliste, Arendal kommune; Kommunedelplan 
for bevaring; Ordforklaring, Kommuneplan for Fredrikstad kommune 2002-2013; Kommunedelplan for 
fysisk aktivitet og naturopplevelse, Lillehammer kommune; Husbanken.no) 
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