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Sammendrag  

I denne planen gis det en oversikt over kultur 

byggene i Lillehammer. Planen skal gi et bilde over 

de byggene som i dag er i bruk, fremtidige behov og 

muligheter for utvikling.  

 

Lillehammer kommunes kulturbyggplan ble  

vedtatt av Kommunestyret 29.09.2011. 

Hva er kulturbyggplanen 

Kulturbyggplan 2011-2020 er en revidert utgave av 

opprinnelig kulturbyggplan vedtatt av  

kommunestyret 31.08.00. Kulturbyggplanen  

bygger på Lillehammer kommunes kommuneplan 

og kulturstrategi. Planen har vært ute til høring og 

enkelte innspill har blitt innarbeidet i  

dokumentet. Sammendrag av høringsuttalelsene er 

lagt inn bakerst i dokumentet. 

 

Kulturbyggplanen skal være et beskrivende  

dokument som gir et bilde av de ulike kulturhus i 

grendene og bydelene, samt at den skal si noe om 

de behov og planer som de enkelte kulturbygg har. 

Kulturbyggplanen skal også skissere kommunens 

ønsker og målsettinger for videre utvikling av kultur-

byggene i kommunen. 

 

Tidligere ble det stilt krav fra Kulturdepartementet 

om at det måtte foreligge kulturbyggplan i de  

kommunene som ønsket å søke om tilskudd til  

lokale/regionale kulturbygg. Dette kravet har nå 

bortfalt, men det er ønskelig at kommunene har  

slike planer. Lillehammer kommune skal 

revidere sin kulturbyggplan for å ha en oppdatert 

oversikt over feltet, og de behov som er. Planen skal 

også være et hjelpemiddel til å vurdere  

kommunal ressursinnsats og for eventuelle  

prioriteringer ved søknad om spillemidler til  

lokale/regionale kulturbygg fra desentralisert  

ordning. 

 

Kulturbyggplanen bygger på, og er en videreføring 

av kommuneplanens visjoner og strategier og  

utdyping av kommunens kulturstrategi vedtatt 

30.09.2010. 

Planen omhandler lokale, regionale og nasjonale 

kulturbygg i Lillehammer.  

Endringer i ny rullering av 2011  

I denne utgaven av kulturbyggplanen er det gjort 

noen disposisjonsmessige endringer. Det er lagt 

mer vekt på å presentere de ulike kulturbygg,  

gjeldende kommuneplan som har noe endret  

fokus er hensyntatt, og det er forsøkt å forenkle  

selve dokumentet. Det er et mål at kulturbygg- 

planen skal fungere som et styringsverktøy for  

arbeidet i kommunen og at det skal kunne  

fungere som en oversikt over byens kulturbygg, hvor 

de ulike kulturbygg er, hvilken standard de har og 

hvilke aktiviteter de er egnet for. 

 

Kulturbygg i Lillehammer 

Lillehammer kommune har mange viktige kultur-

institusjoner og arenaer. Noen er driftet av  

kommunen, mens andre er drevet av andre  

offentlige aktører eller private.  Alt fra et enkelt  

grendehus til en profesjonell scene som  

Maihaugsalen defineres som kulturbygg.  

Fellesnevneren er at det er et lokale som rommer 

aktivitet og kulturutøvelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Også bygg som tradisjonelt ikke er kategorisert som 

kulturbygg, som kirker, skoler og idretts- 

arenaer er mye brukt til kulturformål. Dette er  

viktige arenaer for kulturutøvelse, men byggene blir 

ivaretatt av andre planer og behandles derfor ikke i 

kulturbyggplanen. Byggene inngår i  

oversikten over alle kulturbygg i Lillehammer. 

 

”Lillehammers kulturliv skal ha reell tilgang til 
funksjonelle og tilrettelagte kulturarenaer.” 
 
”Lillehammer – Kulturbyen ved Mjøsa”.  
Kulturstrategi for Lillehammer kommune 2010-2016 

Foto: Maria Seines, Lillehammer og Øyer seniorteater 
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De kommunale kulturarenaene er viktige redskap for 

vår kulturpolitikk. Gjennom disse arenaene kan man 

sørge for et helhetlig tilbud, mangfold, man kan  

tilrettelegge for ulike brukergrupper og være en  

aktuell samfunnsaktør. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er en nasjonal utvikling at kulturutøvere i langt 

større grad stiller krav om tilrettelagte  

lokaler. Det vil utvilsomt være positivt for  

kulturlivet om de fysiske forholdene for aktivitet ble 

tilrettelagt på lik linje som idretten. På den andre 

side må ikke satsing på lokaler stanse støtte til  

aktivitet. Mange har lagt sine aktiviteter til anlegg 

som ikke tilfredsstiller de krav man ellers har innen  

f. eks arbeidsliv. Dette kan i noen tilfeller være en 

belastning for de som driver aktiviteten og kan i ver-

ste fall få konsekvenser for nyrekruttering og opp-

rettholdelse av aktiviteten. De generelle krav til kva-

litet, tilgjengelighet og miljø er blitt en stadig  

viktigere faktor. Universell utforming av kulturbygg 

skal sikre at alle mennesker har tilgang til byggene, 

uten spesiell tilpasning. Dette sikres gjennom  

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og skal 

hensyntas ved nybygg og rehabilitering. 

Gode kulturarenaer er avgjørende for et aktivt og 

levende kulturliv. Kulturbyggene må være  

funksjonelle og tilpasset kulturaktivitetene som  

bygget skal romme.  

Noen bygg må være spesialiserte for bestemte  

uttrykk, mens andre må være fleksible og mer  

dynamiske. I tillegg til utforming av byggene vil  

prispolitikk være avgjørende for bruken av  

kulturarenaene.  

Utviklingstrekk og endringer i kulturlivet  

I forbindelse med OL fikk kulturlivet i Lillehammer et 

stort oppsving. Kulturhuset Banken ble restaurert og 

tilrettelagt for bred aktivitet, Maihaugsalen ble  

vesentlig utbygd, Lillehammer kunstmuseum fikk 

nye lokaler, estetikken i bybildet ble planregulert og 

ikke minst blomstret det lokale kulturliv med revyer, 

forestillinger, konserter og etablering av en egen 

vinterfestival. 

Nå, 17 år etter OL ser man et stort behov for  

rehabilitering og videre utvikling av  

kulturanleggene. Kulturlivet har endret seg og det 

har oppstått nye behov. 

  

Kulturhuset Banken har etter mange års bruk  

behov for oppussing og modernisering. I 2009 og 

2010 ble Bankens eksteriør rehabilitert, men det er 

også stort behov for å rehabilitere og  

oppgradere interiøret samt å vurdere utbygging.  

 

Kunstmuseet har styrket sin nasjonale og  

internasjonale posisjon, og ble i 2008 kåret til Årets 

Museum. Lillehammer kunstmuseum og  

Lillehammer kino har sammen med lokale  

næringsdrivere utviklet en helhetlig plan for  

utbygging av kvartal 70.  

 

Maihaugen markerer seg internasjonalt og klarer 

samtidig å skape engasjement lokalt. Museet er  

utvidet/konsolidert med dikterhjemmene Aulestad og 

Bjerkebæk, Postmuseet, Senter for Immateriell  

kulturarv og Norges Olympiske Museum til det som 

nå heter Lillehammer museum. 

 

Byens festivaler har også markert seg som viktige 

nasjonale og nordiske festivaler. Bl.a. har Norsk  

Litteraturfestival blitt knutepunktfestival med fast 

post på statsbudsjettet. Litteraturfestivalen ble i 

2011 samlokalisert med Lillehammer bibliotek. 

Amandusfestivalen er den største og viktigste  

nasjonale filmfestivalen med barn og ungdom som 

filmskapere. Og Dølajazz drives godt med særskilt 

satsing på unge jazztalenter. Ungdom har i noen 

grad gått fra å være organisert i lag og foreninger til 

å ha fokus på egenaktivitet. Dette gir utfordringer i 3. 

sektor, men også for kommunen som skal fange 

opp og tilrettelegge for uorganisert ungdom. 

Foto: Maria Seines, Lillehammer kino 
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Kulturnæringer og kulturelt entreprenørskap er 

økende, gjerne i nye samspill med det offentlige. 

Her kan bl.a. nevnes Fabrikken (etbl. 2005) som har 

markert seg som et tyngdepunkt innen  

profesjonell kulturutøvelse med verksteder og atelier 

for ca. 40 virksomheter innen kreative og kultur-

baserte næringer.  

Lillehammer og Gjøvik dansesenter etablerte seg i 

2010 i nye lokaler i Brugata (tidligere Folkets hus). 

 

Festivaler og lag- og foreninger (3.sektor) er        

fortsatt svært viktige bidragsytere innen kulturlivet. 

Med svakere kommuneøkonomi har støtten til 3. 

sektor stagnert eller i noen tilfeller bortfalt. I tillegg 

har man sett seg nødt til å kreve inn leie for bruk av 

kommunale lokaler. Samtidig er det et uttalt ønske 

fra kommunen om et tettere samarbeid med 3.  

sektor.  

 

Økende profesjonalisering medfører økende  

kvalitetskrav hos utøvere og publikum. Dette har 

medført behov for bedre tilrettelagte lokaler, og  

økonomisk støtte slik at aktørene har råd til å  

benytte seg av lokalene. 

I sentrum er kulturlokaler for øving/produksjon og 

små/mellomstore arrangement redusert de  

seinere årene med avvikling av Losje Fremgang og 

Folkets Hus.  

Kulturanlegg- ønsket utvikling 

I revidert kulturbyggplan for 2011-2021 går man bort 

fra å sette opp kulturbyggene i prioritert  

rekkefølge som man har gjort tidligere. Det  

utarbeides i stedet en behovsoversikt som vil  

legge grunnlag for videre prioriteringer.  

I tidligere kulturbyggplaner har det vært en  

hovedmålsetting å få utviklet funksjonelle kulturhus i 

hver grend/bydel. Bygdehusene er viktige arenaer 

for kulturutøvelse, men har også en rent  

kulturhistorisk verdi. Når Lillehammer kommune har 

tildelt tilskudd til kulturbygg/samfunnshus er det ett 

bygg i hver grend som har blitt prioritert og fått  

støtte. I de grendene/bydelene der det er flere  

kulturhus har de respektive grendeutvalg foretatt 

prioriteringer. Tilskuddet til lokale kulturbygg ble 

sterkt redusert i 2010. 

 

 

I kulturlivet, som i samfunnet generelt, ser man et 

større krav og ønske om profesjonalisering. Denne 

trenden kan gjøre at man bør ha en fokusendring i 

kulturbyggplanen, fra generaliserte bygg i grendene 

til større vektlegging av spesialiserte bygg som  

tilfredsstiller kvalitetskrav. Lokalisering av byggene 

nedtones og funksjonalitet blir mer avgjørende.  

 

Skolene er, og skal fortsatt være, senter i  

nærmiljøene. Barn og unge skal i størst mulig grad  

kunne benytte seg av tilbud knyttet til deres  

nærmiljø. 

 

Det er et mål å ha funksjonelle kulturbygg som er 

tilrettelagt for kulturaktivitet. Rimelig leie er  

avgjørende for tilgjengelighet og innhold i byggene. 

 

 

 

Klassifisering av kulturbygg 

Kulturbygg er som tidligere nevnt fellesbetegnelsen 

på bygg som rommer kulturaktivitet- og opplevelser. 

Byggene deles inn i tre kategorier: Lokale-,  

regionale- og nasjonale kulturbygg. 

 

Lokale kulturbygg er fellesnevnelsen for samfunn-

shus, kulturhus, grendehus, allaktivitetshus,  

bydelshus og organisasjonseide forsamlingshus. 

 

Med lokale kulturbygg menes felles lokaler og bygg 

som gir rom for ulik kulturell aktivitet, som møte- og 

forsamlingsvirksomhet, egenaktivitet og formidling 

av kunst og kultur. Lokale kulturbygg skal fungere 

som et kulturelt og sosialt møtested for  

lokalsamfunnet. 

Foto: Kristin W. Berntzen, Vingartun 



 

 8 

Lokale kulturbygg vil ofte være samlokalisert med 

andre typer lokaler. Dette kan være skoler,  

idrettsanlegg, barnehager, næringslokaler med mer. 

 

Lokalene skal være til bruk for alle alders- og  

befolkningsgrupper, og for all lovlig organisasjons- 

og kulturvirksomhet. Ingen må stenges ute av  

religiøse, sosiale eller politiske hensyn.  

Lokalene må være planlagt ut fra reelle behov for 

aktivitet i ulike grupper i lokalmiljøet, og være  

egnet for ulike kulturaktiviteter. 

 

Regionale kulturbygg defineres og klassifiseres av 

Fylkeskommunene, de bestemmer også antall bygg 

og plassering. Det normale er ett bygg i hver region. 

 

Regionale kulturbygg er hus som i funksjon og/eller 

størrelse tar sikte på å dekke behov utover  

kommunegrenser, eventuelt også ut over  

fylkesgrenser der bosetting og kommunikasjon gjør 

dette naturlig. 

 

Med regionale kulturbygg menes felles lokaler og 

bygg som gir rom for ulik kulturell virksomhet,  

formidling av kunst og kultur, egenaktivitet og  

møte- og forsamlingsvirksomhet. Husene skal  

fungere som et kulturelt møtested for regionen og 

lokalmiljøet.  

 

Lokalene må være planlagt ut fra de regionale  

behov fremkommet fra alle kommunene og fra de 

mest aktuelle lag og foreninger som regionen  

omfatter. Også det lokale kulturlivs behov for  

lokaler skal ivaretas. Lokalene bør være egnet for 

flere funksjoner. Spesialfunksjoner som  

dekker behov i et større område kan også gi  

regional status. 

 

Kulturhuset Banken har status som regionalt  

kulturhus. Lillehammer kino og Lillehammer  

kunstmuseum har også regionale funksjoner. 

  

Nasjonale kulturanlegg er de byggene som er av 

nasjonal betydning og som i all hovedsak driftes av 

statlige midler. Dette er bygg som i stor grad  

kommer lokalbefolkningen til gode, og er derfor  

viktige tilfang av kulturbygg i Lillehammer. De  

nasjonale byggene har også i stor grad regionale 

funksjoner. Anleggene som er klassifisert som  

nasjonale anlegg er Lillehammer Museum (med 

Maihaugen, Bjerkebæk, Aulestad og Norges  

Olympiske museum), Lillehammer kunstmuseum og 

Norsk vegmuseum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartlegging 

Det er gjennomført en undersøkelse om bruk, behov 

og fremtidsplaner i forhold til Lillehammers kultur-

bygg. Både lag- og foreninger og de  

profesjonelle kulturarenaene har vært kontaktet. 

Gjennom dette ønsket man å få en oversikt over  

dagens situasjon, og hvilke ønsker og behov de har 

for framtiden.  

Lag og foreninger 

Det viser seg at lag og foreninger som låner 

lokaler gratis bruker mye tid på omrigg av lokalet og 

eventuell innrigg av nødvendig utstyr. Disse har sine 

øvelser i lokaler som er i relativ nærhet til sine  

medlemmer, som kirker, bo- og servicesentra og 

skoler. Noen få foreninger driver i egne lokaler. 

 

Lag og foreninger som betaler leie har både en  

forventning om, og et krav om en større grad av  

tilrettelegging fra utleier. Type lokale spenner fra 

skolebygg til Maihaugsalen. 

I skoleåret 05/06 innførte skolene leiepris på sine 

lokaler. Grunnet økonomiske utfordringer har  

enkelte foreninger valgt å flytte øvelser til mer  

perifere, men rimeligere/gratis, lokaler. Faglig  

kvalitet og arbeidsmiljø blir satt til side for å i det 

hele tatt ha råd til å drive med sin foreningsaktivitet. 

 

 

Foto: Lillehammer museum, Maihaugsalen 
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Lag og foreninger som driver etter Lov om  

voksenopplæring har etter 

§ 21: ”Undervisningslokaler” krav på gratis øvings-

lokaler. Dette har medført at foreninger som faller 

under denne loven har krav på gratis lokaler fra 

kommunen, fortrinnsvis skolelokaler. Lag og  

foreninger som kun driver for barn/ungdom faller 

utenfor denne loven og har dermed ikke krav på 

gratis lokaler.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leieprisen varierer stort fra type lokale og  

geografisk beliggenhet, og foreningenes tilknytning 

til lokalet eller stedet. Det er stor variasjon på  

lokalenes egnethet for aktivitetene, så som  

akustikk, dansegulv, lager-/servicelokaler m.m.  

Lokalenes begrensninger kan ha innvirkning på  

foreningenes mulighet til ekspansjon, faglig  

utvikling, samarbeid med andre foreninger og  

sosiale tiltak. Foreningene bruker mye tid og  

ressurser på å rigge til lokalene før og etter  

øvelsene. Et sted å være kan for mange bli  

viktigere enn kvaliteten på lokalet. 

 

I 2005 ble Bøndernes Hus ledig for annen  

virksomhet. I den forbindelse ble det lagt ned et  

betydelig arbeid for å kartlegge lag og  

foreningers behov og ønsker for sentrumsnære  

lokaliteter.  

 

En gjennomgående problemstilling som  

initiativtagerne fant var foreningenes store behov for 

lagerplass. Det ble også tydelig at et slikt  

allbrukshus må være meget fleksibelt for å kunne 

romme spekteret av ulike aktiviteter. Det ble også 

ytret sterkt ønske om kontorfasiliteter hvor  

foreningene kunne bruke telefon, PC, kopimaskin 

o.l.  

 

Det ble vedtatt i Lillehammer kommune å støtte  

initiativet med driftsmidler i en oppstartsfase.  

Planene om allaktivitetshus ble dessverre skrinlagt 

da gårdeier leide ut til næringsvirksomhet. 

 

Lillehammer Musikkråd (paraplyorganisasjon for 

musikklivet i Lillehammer) har meldt behov for  å få 

etablert et ”Musikkens hus” i Lillehammer.   

 

Barn og unge 

Ungdomskultur favner vidt, og gjelder både  

aktiviteter i regi av lag- og foreninger, profesjonelle 

institusjoner, kommunal aktivitet og mer uorganisert 

aktivitet initiert av ungdommene selv.  

 

Ungdomskulturhuset PlanB er tilrettelagt for mange 

ulike aktiviteter. Her er det øvingsrom, dansesal, 

scene, lydstudio, medieverksted samt en kafé for 

mer uorganisert aktivitet. PlanB er det eneste  

kommunale ungdomshus i Lillehammer, og har  

begrenset kapasitet. Det arbeides med å etablere 

ungdomsklubber/fritidsklubber også i enkelte  

grender/bydeler i løpet av  2011. 

 

I stedet for å ”isolere” ungdomsaktivitetene i egne 

hus, kan det være interessant å se på en  

samlokalisering av lokaler. Kanskje vil effekten være 

vel så stor om barn, ungdom og voksne har felles 

arenaer, der kompetanse og impulser  

overføres mellom aldersgruppene. 

 

 

Foto: Maria Seines, Hammartun skolekorps 

Foto: Maria Seines, Plan B 



 

 10 

Kulturskolen er en viktig leverandør av kulturaktivitet 

og -opplæring for barn og ungdom. Med  

faglig utvikling over mange år, har man gått fra å 

være musikkskole til å bli en kulturskole. Det gis 

opplæring innen flere fag som litteratur, kunst og 

teater, og derfor har behovet for flere, og større rom 

økt. Mangelen på slike rom er en klar  

begrensning i forhold til arbeid med større grupper 

og prosjektarbeid.  

Kulturskolen melder om behov både for større  

grupperom, produksjonslokaler, lagerrom og  

kontorlokaler. 

 

Et annet eksempel er Lillehammer Barnefilmklubb. 

Barnefilmklubben driver todelt virksomhet:  

Filmfremvisning og kurs. Filmene vises i  

Lillehammer kino, men barnefilmklubbens  

program begrenses av tilgang på saler. (Behovet for 

flere saler sammenfaller her med Amandus  

Filmfestivals- og Lillehammer Kinos egne behov.)  

For kursvirksomheten er behovet for  

produksjonslokaler prekært. Barnefilmklubben har 

benyttet skoler, men kjemper her om plassen med 

skolens egne aktiviteter på kveldstid, SFO, samt 

andre lag/foreninger. Ved siden av behovet for  

produksjonslokaler og flere kinosaler er  

behovet for lager og kontorfasiliteter også stort. 

Mangelen på egnede lokaler til kursvirksomhet  

legger en begrensning på omfang, hyppighet og  

faglig kvalitet på kursvirksomheten.  

 

Kulturforeninger med mer geografisk rettet  

barne- og ungdomstilbud er ofte lokalisert til en av 

grunnskolene i bydelen (for eksempel skolekorpse-

ne). 

 

De mer uorganiserte ungdomsaktivitetene finner vi i 

stor grad på arenaer utenfor institusjonene/

kulturbyggene.  

 

Lillehammer kommune kunne høsten 2009  

gjenåpne Sportsplassen. Plassen er utbygd med  

lekeapparater, kunstgressbane, asfaltbane, rails og 

skateramper. Etter nyåpningen har barn og ungdom 

fra hele byen strømmet til for å drive med aktivitet 

på Sportsplassen. 

Det foreligger også planer om å utvikle et større 

skateanlegg ved Strandpromenaden. Området er 

mye i bruk i dag, og med andre fasiliteter kan dette i 

enda større grad bli en attraktiv møteplass. Det bør 

vurderes hvordan man bedre kan tilrettelegge for 

denne type av uorganisert  aktivitet, f.eks kan et  

innendørs skateanlegg gi helårsaktivitet.  

 

Det er dessuten registrert behov for rimelige  

tilrettelagte øverom for band og grupper. 

 

 

 

 

 

 

De profesjonelle kulturinstitusjonene 

Profesjonelle institusjoner i Lillehammer som har 

vært kontaktet dekker områdene: Dans, teater,  

museer, film, musikk, kunst og festivaler.  

 

Kvartal 70 er området ved Lillehammer  

Kunstmuseum og Lillehammer kino dvs.  

Wiesesgate-Jernbanegata/ Kirkegata-Storgata. For 

dette området er det allerede utarbeidet en skisse 

for videreutvikling. Planene har sin bakgrunn i  

Lillehammer Kino og Lillehammer Kunstmuseums 

behov for utvikling og fornying av sine lokaler.  

Kinoen har behov for flere saler/sitteplasser og  

kontor-/personalrom, og Lillehammer Kunstmuseum 

har behov for nye utstillingssaler, prosjektrom,  

verksted, foredrag-/videosal og økt kontorkapasitet. 

Også private grunneiere har vært involvert i  

utviklingsplanene for kvartal 70.  De mener at  

området har potensial i forhold til utbygging av næ-

ringslokaler og leiligheter.  

 

Museumsreformen har medført en stor  

konsolideringsprosess av museene i Norge. Det  

arbeides med å kunne samordne Kjøretøymuseet 

og Norsk vegmuseum. Behovet for Kjøretøymuseet 

er 1500 m2 til utstilling, og 2000 m2 for lager. 

 

Foto: Bjørn R. Jørgensen, Sportsplassen 
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Norges Olympiske Museum (NOM) har behov for 

nye eller bedre tilrettelagte lokaler. Den øvrige  

aktiviteten i Håkons Hall kommer i noen grad i  

konflikt med museets arealbehov. Kontorfasilitetene 

er heller ikke tilfredsstillende ut i fra krav om  

arbeidsmiljø 

I kommunens reguleringsplan for Stampesletta er 

det innarbeidet mulighet for å bygge et idrettens 

hus. Det er mulig å se dette i sammenheng med 

plassbehovet i Håkons Hall. 

 

Lillehammer museum leier i dag magasin i  

Fakkelgården, men har planer for å kunne bygge 

nytt magasin under parkeringsplassen på  

Maihaugen. Et slikt nytt magasin vil også kunne 

komme de mindre museene i Innlandet til gode.  

 

Film3, Østnorsk Filmsenter og aktører i filmmiljøet 

påpeker behov for filmstudio som kan stimulere til at 

mer filmproduksjon legges hit. Det kan være 

hensiktsmessig at en slik satsing  

knyttes til evt. økt behov ved film- og  

fjernsynsutdanningene på HiL.  

 

Lillehammer Bibliotek har relativt nye lokaler i  

Wiesesgate 2, Meierigården. Arealet ligger på  50 % 

av det som tidligere var veiledende norm, arealene  

setter noen begrensninger i forhold til  

ekspansjonsmuligheter. Vedtatt regional  

biblioteksplan fordrer blant annet nye arealer til  

musikk/medieavdeling, og det jobbes også for et 

tettere samarbeid med grunnskolen i forhold til   

skolebibliotektjenester. 

I 2010 åpnet kafeen Leseriet i tilknytning til  

bibliotekets lokaler, og i 2011 flyttet Norsk  

Litteraturfestival inn i biblioteket.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Kulturhuset Banken rommer i dag sal med fullt  

utstyrt lyd- og lysanlegg, flere mindre saler/

møterom, kontorer og kafé i tillegg til kulturskolens 

øvingsrom og kontorer. 

Den tekniske kvaliteten på rommene er gode, men 

mange av dem er i minste laget. Med  

endringen fra musikk- til kulturskole har behovet for 

flere større, og spesialiserte rom økt.  

Mangelen på slike rom er en klar begrensning i  

utviklingen av skolen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med bl.a. tanke på interessen hos lag- og  

foreninger for overtakelse av Bøndernes Hus kunne 

Kulturhuset Banken tatt i mot langt flere  

leietakere ved en eventuell utvidelse. Behovet er til 

stede for en ny nøytral teatersal/ black box som 

også kunne benyttes som prøvesal og øvingslokale 

for andre kulturuttrykk enn teater. 

 

Leieprisene i Kulturhuset Banken er et  

tilbakevendende tema. Mange foreninger melder at 

de ikke har råd til å bruke Banken til sine  

arrangementer. Banken har subsidierte priser for 

byens foreninger, likevel er prisene i overkant av 

hva noen foreninger kan ta seg råd til. 

 

Festivalene i Lillehammer har ulike behov: Det er 

ytret ønske fra bl.a. DølaJazz og Teaterdagene om 

samlokalisert festivaladministrasjon med  

felles kontorfasiliteter og lager, for på denne  

måten å dra nytte av hverandres kunnskaper,  

kontaktnett mm.  

 

 
Foto: Maria Seines; Leseriet/ Lillehammer bibliotek 

Foto: Maria Seines, Kulturhuset Banken 
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I dag er Norske Festivaler og Amandusfestivalen 

samlokalisert på HiL og Norsk Litteraturfestival med 

Lillehammer bibliotek.  

Det er også foreslått et festivalkontor for alle  

festivalene: Tanken er at publikum alltid skal vite 

hvor de skal henvende seg for informasjon når  

festivalkontoret alltid ligger på samme fysiske sted. 

De ulike festivalene betjener da kontoret under sin 

festival.  

Andre grupper 

Onsdagsklubben og Sing Song Singers er et  

ukentlig tilbud for personer med spesielle behov. De 

har i dag sin virksomhet i en skolekantine, som er 

dårlig tilrettelagt for aktivitetene og som derfor  

trenger betydelig omrigging før og etter åpningstid. 

Lokalene er dårlig tilrettelagt for rullestolbrukere. 

 

I de senere årene har det blitt større fokus på  

kulturaktiviteter og formidling til eldre. I den  

forbindelse bør fellesarealene på eldresentre og  

Lillehammer helsehus tilrettelegges for dette.  

Enkelte har også fremmet ønske om et flerkulturelt 

senter- en møteplass for kulturutøvelse og  

kulturutveksling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overblikk 

Dagens tilgjengelige bygg dekker i liten grad  

teatermiljøets behov i forhold til produksjon og  

fremvisning. Det er et klart ønske om en mindre  

teatersal/ black box, med høy teknisk standard,  

produksjonslokaler, kontor- og lagerlokaler. Hvis  

Lillehammer skal ta aktiv del av den profesjonelle 

teatersatsingen i Innlandet vil dette være  

nødvendige virkemidler. 

Visningslokaler for regional billedkunst og kunst-

håndverk i Lillehammer er begrenset etter at kunst-

foreningen og KIOs lokaler ble nedlagt.  

Enkelte private gallerier og lokaler gir mulighet for 

visning av profesjonell kunst. Det er i dag ikke  

ordninger for kommunalt bidrag til aktivitet/drift av 

gallerier. 

Selv om Stiftelsen Ringsveen har etablert en  

ordning med gjestekunstner i Weidemanns hjem 

Ringsveen er det fortsatt behov for subsidierte  

atelier for unge nyutdannede kunstnere. 

 

Musikkmiljøet i Lillehammer har noe behov for lyd-

studio til opptak. Dagens behov dekkes i  

hovedsak av næringsdrivende aktører (f. eks  

Vinterland studio i Fabrikken). Det finns også  

mobile enheter som benyttes. I tillegg er både NRK 

og Høgskolen i Lillehammer viktige aktører i dette. 

Dette er kostnadskrevende aktiviteter som få, om 

noen, forventer å få tilgang til vederlagsfritt. 

Profesjonelle musikkaktører har også meldt inn  

behov for gode produksjonslokaler. Arrangørklubber 

legger ofte arrangement til kafeer/ restauranter, men 

savner ”et godt klubblokale” med fast teknisk utstyr 

tilgjengelig. 

 

Behovet i ungdomsmiljøet går i stor grad på  

klubb- og produksjonslokaler. Ungdomskulturhuset 

PlanB ivaretar mye av dette, men behovet for større 

lokaler til ungdomsklubblignende aktiviteter er stort.  

 

Det er meldt et visst behov for øvingsrom for  

rytmisk musikk. Dette behovet er i noen grad dekket 

av øvingsrommene på PlanB og musikkbingen på 

Jørstadmoen. 

 

De større, etablerte institusjonene har behov for ut-

videlse, for å møte økte tekniske krav og  

plassmangel. Barnefilmklubben, Lillehammer kino 

og Amandus filmfestival har sammenfallende behov; 

flere saler, produksjons- og kontorfasiliteter, og  

lagerplass. 

 

Lillehammer og Gjøvik Dansesenter inngikk  

leieavtale med Folkets Hus (Brubakken 2) i 2010, 

lokalene ble da tilrettelagt for dans.  

 

 

Foto: Kristin W. Berntzen, Sing Song Singers 
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Dans er en veldig populær aktivitet og ved  

nybygging og ombygging av lokaler bør det  

tilrettelegges for dans. 

 

De fleste lag og foreninger har funnet seg til rette 

med dagens lokaler, mye på grunn av  

manglende tilgang på bedre lokaler, samt  

leiepriser. En gjennomgående utfordring hos  

byens lag- og foreninger er behovet for lagerrom.  

I dagens situasjon er de enten for små eller  

fraværende. Gjennom dialog med kulturliv,  

instruktører og dirigenter har det vist seg at det  

kan være en grad av underrapportering i  

undersøkelsen. Tilbakemeldinger som  

kommunen har fått viser et større ønske om  

tilrettelagte lokaler. 

 

Det største behovet er, både for amatør og  

profesjonell, produksjonslokaler, lagerrom,  øvings-

rom, studio og kontorfasiliteter. Dette behovet  

kommer i tillegg til de arealer som i dag finnes på 

Maihaugen og Kulturhuset Banken. Disse to  

stedene er primært bygget som framføringslokaler, 

og de dekker i en viss grad dagens behov på dette 

området. 

 

Utendørs kulturarenaer og kultur i byrom er ikke 

drøftet i planen. Bl.a. blir Søndre Park, Stortorget og 

gågata brukt som utendørsarena til  

kulturarrangement, og i 2011 ombygges Sigrid  

Undsetsplass til en fleksibel arena og møteplass. 

Tilrettelagte utendørsarenaer er med på å skape liv i 

sentrum, noe som igjen forsterker Lillehammers  

profil som kulturby og sted for gode opplevelser.   

Det bør utarbeides forslag til arrangements-arenaer 

og permanent utendørs ”byscene” i  

sentrum. Det er også viktig å kunne ha arealer til  

temporære satsinger som kunstprosjekter etc. 

 

Sammendrag 

Det er stor aktivitet blant Lillehammers lag og  

foreninger, og byens kulturbygg benyttes til et vidt 

spekter av aktiviteter.  

Mange foreninger er fornøyde med forholdene for 

de mer tradisjonelle aktivitetene som utføres, men 

de har liten mulighet til utvikling og  

ekspansjon.  

 

Det fremheves også krav til økt  

profesjonalisering. Profesjonaliseringen går på krav 

til egnet lokale, krav til teknisk utstyr, krav til  

kompetanse hos ansatte/teknisk personale. Dette 

gjelder både arrangører og utøvere på amatør- og 

profesjonelt nivå, og ikke minst fra publikum.  

 

Undersøkelsene av kulturaktørers og  

kulturarenaers drift og fremtidige behov har  

utkrystallisert noen områder.  

Vi har her punktvis satt opp de momentene som har 

kommet frem. Prioritering og realisering av  

kommunale satsinger må ses i sammenheng med 

behandling av økonomi- og strategiplan og  

kulturstrategi. 

 

Behov 

Black Box/ scene for teaterproduksjon og 

mindre oppsettinger 

Kontorfasiliteter/servicerom. 

Lagerrom. 

Billige/gratis øvingslokaler for store og små 

grupper/produksjonslokaler. 

Øvingsrom tilrettelagt for dans. 

Større rom for gruppeaktiviteter i  

 kulturskolen. 

Filmstudio 

Utvidelsesplaner for kulturinstitusjonene/

museene 

Festivalkontor/ arrangementskontor  



 

 14 

Utvidelse av Kulturhuset Banken 

Ved å bygge ut Kulturhuset Banken kan man  

imøtekomme behovene for black box-scene,  

produksjonslokaler og grupperom for kulturskolen. 

Bygget vil da bli mer fleksibelt og tilrettelagt for  

kulturutøvelse på et nivå som i dag i stor grad er  

påkrevd. En utvidelse av Banken vil også i noen 

grad dekke foreningslivets behov for øvingslokaler 

og et ”musikkens hus”.  

Filmstudio 

Filmmiljøet har meldt behov for filmstudio på  

Lillehammer.  Dette bør vurderes i den  

videreutviklingen av høgskoleområdet på  

Storhove. 

Norges Olympiske museum 

Museet har i dag plassmangel i Håkons Hall. Vedtatt 

reguleringsplan gir mulighet for utbygging på 6.000 

m2 i området (”Idrettens Hus”). En utvidelse kan 

skje ved frigjøring av arealer eller som del av  

nybygg.  

Utbygging av Fabrikken 

Det foreligger også planer om utvidelse av  

Fabrikkens arealer. Ved en slik ekspansjon vil man 

få flere kontor- og produksjonslokaler for kreative 

næringer. Det kan også gi mulighet for å  

tilrettelegge for dans og visningslokaler for kunst og 

scenekunst. 

Utbygging av Lillehammer kino 

For å imøtekomme mulighetene som digitaliseringen 

gir bør Lillehammer kino utbygges med flere saler. 

Kinoen vil da kunne sette opp flere filmer og gi et 

bedre tilbud til publikum. Lillehammer Barnefilm-

klubb og Amandusfestivalen vil da også få mulighet 

for videreutvikling og ekspansjon. 

”Klubbscene” 

Arrangørklubbene har meldt behov for en scene 

med fast teknisk utstyr. En slik scene kan sees i 

sammenheng med utbygging i Kulturhuset  

Banken eller utbygging av Fabrikken.  

Arrangørklubbene er avhengig av svært rimelig eller 

gratis husleie, lokalene bør også være i tilknytning til 

et serveringssted. 

Andre grupper 

Det kan være flere muligheter for å imøtekomme 

behovene til brukere med spesielle behov. I tillegg til 

et eget bygg kan aktivitetene tenkes inn i utvidelse 

av Kulturhuset Banken, Fabrikken eller Lillehammer 

helsehus. 

Lager/servicekontor 

Mange av foreningene meldte behov for  

lagerplass og kontorfasiliteter. Dette kan sees i  

sammenheng med en utbygging av Kulturhuset 

Banken og Fabrikken.  

Prispolitikk 

Det som hindrer lag og foreninger å bruke de  

tilrettelagte kulturlokalene handler i stor grad om 

pris. Selv om både Kulturhuset Banken og  

Maihaugsalen har subsidierte priser for det lokale 

kulturlivet er det ikke alle foreninger som kan ta seg 

råd til denne utgiften. 

 

Skolene, som er sentrum i det nærmiljøbaserte  

kulturlivet, tar også husleie for bruk av lokalene.  

 

For å kunne bedre tilrettelegge for det lokale  

kulturlivet bør prispolitikken i de kommunale  

byggene gjennomgås. Det bør også gjøres en  

vurdering av dagens støtteordninger for  

arrangementer. 

 

Fagutvalg for kultur og næring har tatt initiativ til å 

gjøre en utredning av kommunens prispolitikk, og da 

særlig med fokus på å redusere leieprisen for barn 

og unge. 

 

ANBEFALTE UTVIKLINGSPRSJEKT: 

Foto: Maria Seines,  Antony Gormley ”Mennesket i moderskipet” 
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Lillehammer kommunes kulturbyggplan ble lagt ut til 

høring av rådmannen 24. juni 2011 med høringsfrist 

15. august 2011. Det er her gjort et sammendrag av 

høringsuttalelsene.  

 

Fylkesmannen i Oppland: 

Fremhever at universell utforming inneholder et  

sterkere likestillingskrav enn det som ligger i  

begrepet tilgjengelighet for personer med nedsatt 

funksjonsevne. Universell utforming er utforming av 

omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle 

mennesker i så stor utstrekning som mulig, uten  

behov for tilpasning og en spesiell utforming.  

Det er av stor betydning at dette temaet ivaretas ved 

nybygging og opprusting av bygninger og uteareal. 

Det er sentralt at det tenkes bærekraftig og helse-

fremmende ved videre utvikling av kulturbygg i  

kommunen. 

 

Fabrikken: 

Registrerer med glede at planene om utbygging av 

Fabrikken støttes av Kulturbyggplanen.  

Fabrikken anbefaler kommunen om å rette blikket 

mot dette kvartalet som et mulig kulturkvartal som 

kan romme flere aktører og dekke flere behov enn 

Fabrikkens (allaktivitetshus, visningsrom for kunst, 

black box m.m.). Det er viktig at kommunen søker å 

støtte opp om samlokalisering av kulturnærings-

virksomheter. 

 

Fabrikken peker videre på behovet for  

subsidierte atelier til nyutdannede kunstnere. 

 

Oppland fylkeskommune: 

Kulturbyggplanen har vært til gjennomsyn i flere  

avdelinger i Oppland fylkeskommune. 

 

Kulturenheten: 

Planen gir et godt bilde av kommunens ønsker og 

målsettinger for videre utvikling.  

Behovsvurderingen er også et viktig kriterium når 

fylkeskommunen vurderer søknader om støtte  

gjennom ordningen med desentralisert tilskudd til 

kulturbygg. 

 

Kulturarvenheten: 

Gjør oppmerksom på at kulturbyggene i  

Lillehammer sentrum er regulert til spesialområder, 

bevaringsverdig bebyggelse i reguleringsplan for 

Lillehammer sentrum. Eventuell ombygging og fasa-

deendringer skal sendes Kulturarvenheten til  

uttalelse. 

 

Kulturarvenheten oppfordrer Lillehammer  

kommune om å bevare bygdahusene ut fra et kultur-

historisk ståsted. 

 

Regionalenheten: 

På grunn av blant annet konflikt med jordvern og 

andre nasjonale føringer må bysentrene i større 

grad legges til rette for boliger.  

 

Et levende bysentrum er imidlertid avhengig av flere 

ulike funksjoner, der også kulturtilbud er  

viktig for et attraktivt sentrum. Særlig bør en  

vektlegge aktiviteter for barn og unge, som  

trenger gode møteplasser i byen, både organisert 

og uorganisert.  

 

Prosjektkoordinator for universell utforming: 

Når det gjelder universell utforming av  

publikumsbygg bør det kanskje foretas en  

grundigere gjennomgang av disse. Det å komme 

seg opp på en scene, være publikum, komme seg 

på WC og komme seg trygt inn og ut av et lokale er 

forankret i Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. 

 

Når et publikumsbygg skal renoveres skal  

prinsippene for universell utforming ligge til grunn. 

 

Norske festivaler og studiet i kultur- 

prosjektledelse HiL (Høgskolen i Lillehammer): 

 

I tilknytning til studiet i kulturprosjektledelse huser 

HiL allerede to festivaladministrasjoner;  

Amandusfestivalen og Norske festivaler. Det kan 

også være mulig å lokalisere Dølajazz til høgskolen. 

Ved en samlokalisering kan man dra nytte av  

hverandres kunnskaper, kontaktnett m.m. 

SAMMENDRAG HØRINGSUTTALELSER: 
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Lillehammer Musikkråd: 

Situasjonen for amatørmusikklivet er i dag ikke  

tilfredsstillende. Musikkrådet framhever behovet for 

et Musikkens Hus, både for amatører og  

profesjonelle.  

 

Godt tilrettelagte forhold for musikkutøvelse er en 

avgjørende motivasjonsfaktor, og svært viktig for å 

rekruttere og holde på barn og unge. 

 

Lokaler tilrettelagt for musikkutøvelse med rom og 

saler der de akustiske forhold er lagt til rette for flere 

typer sang og musikkutøvelse. Et slikt bygg vil også 

kunne egnes til samarbeidsprosjekter mellom flere 

kulturelle uttrykksmåter, og kan inneholde en black 

box-scene, kulturskolen, musikkbarnehage,  

konsertarena m.m. Bygget må gjerne være en del 

av utbygging av Kulturhuset Banken. 

 

Et musikkens hus bør også inneholde: Lagerplass, 

kontorer, festivalkontor, lydstudio og  

informasjonskontor/resepsjon. 

 

Det er ønske om at lokaler stilles gratis til  

disposisjon for amatører. 

 

Lillehammer museum: 

Lillehammer museum påpeker at det er positivt at 

arena for ungdom ikke bare defineres som  

innendørs, men også utendørs, for eksempel  

skatepark. 

 

Kommunen bør tenke samarbeid med eksisterende 

kulturinstitusjoner når kulturbyggplanen skal  

realiseres. 

 

Lillehammer museum samarbeider med Oppland 

fylkeskommune og alle museene i Oppland om  

bygging av fellesmagasin på Maihaugen. 

 

Konkrete innspill til tekst. Side 2: Spesifiserer hvor-

dan Lillehammer museum er konsolidert/utvidet. 

Side 4: Tilføyer Maihaugen som avdeling under  

Lillehammer museum. Side 9: Foreslår teksten 

”Lillehammer kommune vil samarbeide med  

regionale og nasjonale kulturinstitusjoner som  

arbeider for det lokale kulturlivet”. 
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Grend/bydel: Sentrum 

Adresse: Storgata 31, 2609 Lillehammer 

Telefon: 61 05 46 00 

E-post: studenhuset@bingon.no 

Hjemmeside: www.bingon.no 

Klasse: Lokalt kulturbygg 

Eier: Studentsamskipnaden i Oppland 

 

Tilrettelegging for funksjonshemmede:  

Inngang fra nordsiden for rullestolbrukere. 

 

Innhold: 

Rom mot Storgata brukes som kafé/pub. Resten av 

huset er tilrettelagt for konserter og diskotek. Baren 

er lokalisert i midten av huset. Uteservering på  

nordsiden av bygge mot Storgata. Bygget er ca. 

400m2 og har kapasietet på 450 personer. 

 

Egnet aktivitet: 

Konserter og utested, møtevirksomhet, åpent som 

leseplass/eksamenskafe i eksamensperioder. 

 

Teknikk: 

Egen scene, lydanlegg, lysanlegg/rigg, teknisk utstyr 

for møtevirksomhet, annet. 

 

Fremtidige behov for endring:  

Oppussing, vanlig vedlikehold 

 

Byggets historikk/historiske kvaliteter: 

Bygget som kolonialforretning i 1978 av Erling Vold 

(Spar Ess). Åpnet som studenhus i 2002, og har 

vært studenthuset for studenter på HiL og  

Jørstadmoen siden da. 

 

BINGO’N KULTURBYGG I LILLEHAMMER 

Sentrum: 

Bingo’n 

Dansehuset 

Fabrikken 

Felix 

Kulturhuset Banken 

Lillehammer bibliotek 

Lillehammer kino 

Lillehammer kirke 

Lillehammer kunstmuseum 

Lillehammer museum 

Lillehammer og Gjøvik Danse-

senter 

Lillehammer Speidersenter 

Lillehammer videregående skole 

Norsk Kjøretøyhistorisk museum 

Nordre Ål: 

Smestad Ungdomsskole (gymsal) 

Nordre Ål kirke 

Søre Ål: 

Åretta Ungdomsskole 

Søre Ål kirke 

Vingar: 

Vingartun grendehus 

Vingrom: 

Vingrom samfunnshus 

Sangerhuset i Vingrom 

Vingrom kirke 

Røyslimoen/Vårseter/Roterud: 

Krokvang Bygdahus 

Fåberg/ Jørstadmoen: 

A/L Jorekstad 

Fåberg Menighetshus 

Fåberg kirke 

Norsk vegmuseum 

Saksumdal: 

Saksumdal Bygdahus AL 

Saksumdal kirke 
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 FABRIKKEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grend/bydel: Sentrum 

Adresse: Løkkegata 9, 2615 Lillehammer 

Telefon: 40 00 119 89 

E-post: fabrikksjef@fabrikken.org  

Hjemmeside: http://www.fabrikken.org/ 

Klasse: Næringsbygg med publikumsareal 

Eier: Rydjord Eiendom 

 

Tilrettelagt for funksjonshemmede: 

Toalett ja, Adkomst nei. 

 

Parkering: 

Begrenset plass til parkering. 

 

Innhold: 

Monteringshallen: 75 kvm.  

Produksjonshallen: 50 kvm. 

Studio: 20 kvm. 

14 verksteder/atelier 

17 kontorer 

1 møterom 

Totalt 1100 kvm. over 3 plan 

 

Egnet aktivitet: 

Monteringshallen: Konserter, utstillinger, møter,  

selskaper for inntil 70 personer. Mat via catering, be-

villing ved spesielle anledninger. Langbord,  

småbord eller kinooppsett.  

Produksjonhallen: Utstillinger, driftes av KIO 

Studio: Øving og innspilling 

 

Teknikk: 

Monteringshalle: Projector, CD/DVD-spiller,  

video, PC, serveringsfasiliteter. 

Produksjonhallen: Ingentin 

Fremtidige behov for endring: 

Oppgradering av teknsisk utstyr: PA-anlegg, lys, 

trommesett. Bygge enkle kjøkkenfasiliteter.  

Utescene i gårdsrom. 

 

Byggets historikk/historiske kvaliteter:  

Opprinnelig Steen & Strøm Møbelfabrikk i perioden 

1937-1971. Kjøpt av Rydjord Eiendom i 1973 og  

benyttet til diverse virksomhet etter dette. Fabrikken 

etablerte seg her i 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grend/bydel: Sentrum 

Adresse: Storgata 31, 2609 Lillehammer 

Telefon: 61 25 01 02 

Klasse: Lokalt kulturbygg 

Eier: Studentsamskipnaden i Oppland 

Innhold: Liten scene med publikumskapasitet 150 

personer 

FELIX PUB OG SCENE 
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KULTURHUSET BANKEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grend/bydel: Sentrum 

Adresse: Kirkegata 41, 2609 Lillehammer 

Telefon: 61 05 08 00 

Hjemmeside: www.kulturhusetbanken.no 

Klasse: Regionalt kulturhus 

Eier: Lillehammer kommune 

 

Innhold:  

Festsalen: (2. etg): Sal, 200m2, 230 stoler på  

parkett. Scene + forscene, 110m2 med lyd og lys-

rigg. 

Holbølsalen: (2. etg.): sal, 100m2, 80 stoler. 

Salongen: (2. etg): 55m2, ca. 25 sitteplasser. 

Garderobe: (2. etg) 

Ekspedisjonen: (1. etg.): 98m2, 80stoler. 

Café (1. etg.) 

Barnas Lille Scene: (underetg.): 49m2,  

musikkrom. 

Slagverkrom: (underetg.): 30m2, musikkrom 

Kontorer: 8 stk. 

 

Teknikk: 

Stort PA-anlegg for konserter 

Portabelt lyd og lysanlegg 

Taleanlegg. AV-utstyr for møtevirksomhet 

Lysrigg i festsal og på scene. 

Portabelt lysanlegg, lite. 

Sceneplattinger/amfi. 

 

Tilrettelegging for funksjonshemmede:  

Heis og rullestolrampe. Gammelt hus med  

dørstokker. 

 

Parkering: Parkeringsplass med betalingsautomat 

på dagtid. (Lillehammer kommune)  

Egnet aktiviet:  

Konserter: Kinosaloppsett, småbord, flatt gulv. 

Teater: revy, klassisk, frie grupper. 

Øvevirksomhet for musikk, dans, teater m.m. 

Seminar, konferanser, møter messer. 

Selskap: Dåp, konfirmasjon, bryllup, jubileer,  

bisettelse, minnestund. 

 

Fremtidige behov for endring:  

Teknisk oppdatering. Ønsker tilbygg for å møte  

forespørsel fra lag/foreninger og andre krav for  

konserter/teater/dans. 

 

Byggets historikk/historiske kvaliteter: 

Bygget som Lillehammer Sparebank i 1895, med 

festsal til byens befolkning. Ble solgt til  

Lillehammer kommune og har siden inneholdt bl.a 

helsestasjon og ungdomsklubb. Restaurert til OL, 

gjenåpnet 31.12.91 etter omfattende  

restaurering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grend/bydel: Sentrum 

Adresse: Skolegata 32-37, 2609 Lillehaammer 

Telefon: 61 28 79 00 

E-post:  

hammartun.skole.postmottak@lillehammer.kommune.no  

Hjemmeside: http://www.dig3.no/

Lillehammerkommune/Skoler/Hammartun/ 

Klasse: Lokalt kulturbygg 

Eier: Lillehammer kommune 

 

Innhold: Scene i tilknytning til gymsal. 

HAMMARTUN UNGDOMSSKOLE 
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Grend/bydel: Sentrum 

Adresse: Wiesesgate 2,  

2609 Lillehammer 

Telefon: 61 24 71 40 

E-post: biblioteket@lillehammer.kommune.no  

Hjemmeside: www.Lillehammer.folkebibl.no 

Klasse: Bibliotek 

Eier: Dagfinn Holsether 

 

Tilrettelagt for funksjonshemmede: Ja. 

 

Parkering: Ja. 

 

Innhold: 

Torget 1.etasje: 120 stoler, scene, lydanlegg 

Leseriet: Egen inngang, 25 stoler 

Lesesalen: Egen inngang, 18 stoler 

Møterom: 20 stoler (gratis i bibliotekets  

åpningstid) 

Diktkroken: 50 stoler 

 

Egnet aktivitet: 

Møter, grupper, foreninger. Noe utstillingsplass etter 

avtale. 

 

Teknikk: 

Egen scene, Lydanlegg, teknisk utstyr for  

møtevirksomhet. Har også PA-anlegg med 2  

trådløse mikrofoner. Stort lerret og projektor egnet til 

grupperom. Vi har også fastmontert PA-anlegg i  

diktkroken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grend/bydel: Sentrum 

Adresse: Kirkegata 69 

Telefon: 61050500, kveld 61251054 

E-post: kinoen@lillehammer.kommune.no 

Hjemmeside: www.filmweb.no/lillehammerkino/ 

Klasse: Regionalt kulturbygg 

Eier: Lillehammer kommune 

 

Innhold: 3 digitaliserte kinosaler.  

 

Egnet aktivitet: 

Vi viser mer enn 2500 forestillinger årlig, med 6 til 9 

faste daglige visninger. I tillegg viser vi regelmessig 

skolekino, formiddagskino, 2-3 filmseminarer og 

Amandusfestivalen for unge filmskapere.  

 

Vi huser Nasjonalt Digitalt Cinematek, Filmklubb og 

og barnefilmklubb. 

 

Fremtidige behov for endring/vedlikehold: 

Behov for å bygge ut med flere saler. 

 

 

 

LILLEHAMMER KINO LILLEHAMMER BIBLIOTEK 



 

 21 

LILLEHAMMER KIRKE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grend/bydel: Sentrum 

Adresse: Kirkegata 26, 2609 Lillehammer 

Telefon: 61 25 67 71 (kirken), 61 27 08 88 

(kirkekontoret)  

Hjemmeside: www.kirkekontoret.no 

Klasse: Kirke 

Eier: Lillehammer sogn 

 

Tilrettelagt for funksjonshemmede: 

HC-inngang, mangler HC-toalett 

 

Parkering: 

Noen parkeringsplasser langs kirkemur mot  

Skoletorget, ellers gateparkering med  

betalingsautomater. 

 

Innhold: 

Kirkerom med 450 sitteplasser 

 

Egnet aktivitet: 

Konserter, møtevirksomhet 

 

Teknikk: 

God plass foran i kriken til for eksempel kor,  

orkester. Talemikrofon, Orgel, flygel, kortribune. 

 

Fremtidig behov for endring/vedlikehold 

Løpende vedlikeholdsbehov 

 

Byggets historikk/historiske kvaliteter: 

Kirken ble bygget i 1882, og ble restaurert i 1958-59. 

Den fikk nytt Rieger-orgel i 2001. 

 

LILLEHAMMER KUNSTMUSEUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grend/bydel: Sentrum 

Adresse: Stortorget 2, 2602 Lillehamme 

Telefon: 61 05 44 60 

E-post: post@lillehammerartmuseum.com 

Hjemmeside: www.lillehammerartmuseum.com 

Klasse: Regionalt/Nasjonalt kulturbygg 

Eier: Lillehammer kommune 

 

Tilrettelagt for funksjnshemmede: Ja 

 

Innhold: Kunstmuseum med café og museumsbutikk. 

 

Fremtidige behov for endring/vedlikehold: 

Behov for å utvide museet med prosjektrom, kontorer 

og utstillingsarealer. 

 

Historikk: Under OL ’94 var museet hovedarena for 

kultur. Erling Viksjøs bygning fra 1963 ble ombygd og 

kombinert med en ny og særpreget bygning tegnet av 

Snøhetta Arkitektur og Landskap A/S. Mellom de to 

byningene har skulptør Bård Breivik skapt en  

kunsthage der stein og vann er hovedelementene. 
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MAIHAUGSALEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grend/bydel: Sentrum 

Adresse: Maihaugvegen 1  

Telefon: 61 28 89 00  

E-post: post@maihaugen.no 

Hjemmeside: www.maihaugen.no 

Klasse: Regionalt/nasjonaltkulturbygg 

Eier: Lillehammer museum 

 

Tilrettelagt for funksjonshemmede: Ja 

 

Parkering: 

Stor parkeringsplass med betalingsautomat 

(Europark) på dagtid. 

 

Innhold: Salen har 700 plasser og avansert  

teknisk utstyr.  

Teleskoptribunen gir mulighet for flatt gulv og  

dermed gode flerbruksmuligheter.  

I tilknytning til salen ligger et eget artistområde av høy 

standard med foaje, øvingsrom og garderober.  

 

Egnet aktiviet: 

Konserter, forestillinger, teater m.m. 

Konferanser 

 

Teknikk: 

Egen scene, Lydanlegg, Lysanlegg/rigg, Teknisk  

utstyr for møtevirksomhet. 

 

Fremtidige behov for endring: 

Løpende vedlikehold. Må oppdatere jevnlig for å  

holde nødvendig standard. 

 

 

Bygges historikk/historiske kvaliteter: 

Ble bygget til OL som kulturhus på Lillehammer. Den 

tidligere store Maihaugsalen ble bygd om til en 

mangebrukssal med nærmere 750 sitteplasser.  

Første forestilling var Spelemannsprisen i 1993.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Grend/bydel: Sentrum 

Adresse: Brubakken 2, 2604 Lillehammer 

Telefon: 93035165 

Hjemmeside: www.danz.no 

Klasse: Lokalt kulturbygg 

Eier: Kåre Tøftum 

 

Innhold: Saler tilrettelagt for dans. Leies av  

Lillehammer og Gjøvik dansesenter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grend/bydel: Sentrum 

Adresse: Lilletorget 1 

Telefon: 61 25 61 65 

Klasse: Lokalt kulturbygg 

Eier: Smedvig Eiendom 

 

Innhold: Museum. 

LILLEHAMMER OG GJØVIK DANSESENTER 

NORSK KJØRETØYHISTORISK MUSEUM 
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LILLEHAMMER SPEIDERSENTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Grend/bydel: Sentrum 

Adresse: Nedre Lysgårdsveg 23, 2609 Lillehammer 

Telefon: 61 25 96 14 

Klasse: Lokalt kulturbygg 

Eier: Stiftelsen Lillehammer Speidersenter 

 

Tilrettelegging for funksjonshemmede: Delvis. 

 

Parkering: Stor parkeringplass 

 

Innhold: 

Storsal 65kvm. 

”Ulvesal” 43kvm. 

Mellomsal 22 kvm. 

Kjøkken 18 kvm. 

Møterom 38 kvm. 

Vestbyle 18 kvm. 

 

Egnet aktivitet: 

Brukes til speideraktiviteter. Diverse arrangementer. 

Midlertidig brukt som barnehage i 1 år.  

 

Teknikk: 

Elektrisk oppvarming. Diverse AV-utstyr,  

overhead, lerret etc.  

 

Fremtidige behov for endring:  

Fornying av sanitæranlegg med hc-toalett og  

normalt vedlikehold. 

 

Byggets historikk/historiske kvaliteter: 

Opprinnelig bolighus og ombygd til speiderhus i 1923. 

Påbygget og modernisert til OL i 1994, stod ferdig i 

1991. Senere omgjort til Stiftelsen  

Lillehammer speidersenter og eies av  

speiderbevegelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grend/bydel: Sentrum 

Adresse: Storgata 61 

E-post: post@dansehuset-lillehammer.no 

Hjemmeside: www.dansehuset-lillehammer.no/ 

Klasse: Lokalt kulturbygg 

Eier: Hans Rindal 

Innhold: Dansesal tilrettelagt for dans. Leies av  

Dansehuset Lillehammer. 

DANSEHUSET LILLEHAMMER 
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 PLAN B 

 

 

 

 

Grend/bydel: Sentrum 

Adresse: Anders Sandvigsgt. 64,  

2609 Lillehammer 

Telefon: 61 26 33 88/90 17 20 75 

Hjemmeside: www.planblhmr.com 

Klasse: Lokalt kulturbygg 

Eier: Lillehammer kommune 

 

Tilrettelagt for funksjonshemmede: 

Huset har heis, men er ikke spesielt tilrettelagt  

for funksjonshemmede. Trange dører og  

dørterskler i 2.etg. 

 

Parkering: 

Nei 

 

Innhold: 

2.etg. Medieverksted med film og foto, Lydstudio for 

hiphopmusikk. Kontor. 

 

1.etg. Sal med lys og lydrigg for konserter og andre 

arrangementer med plass til 100 personer ved  

stoloppsett og 250 ved ståplasser.  

Gamingrom med stor TV, ps2 og ps3 + wii. Kafé 

med TV og DVD, to PC’er for brukere.  

Nyoppusset kjøkken med oppvaskmaskin. 

  

Kjeller: To bandrom med full backline. Vaskekjeller 

med vaskemaskin og tørketrommel.  

Lager til lys- og lysutstyr. 

 

Egnet aktivitet: 

Rusfrie arrangmeneter som konserter, diskotek, 

teater, sammenkomster, møter, LAN, Gaming, 

øvinger for band, teatersport, dans etc., produksjon 

av film og foto.  

 

Teknikk: 

Stor og liten PA, DJ-rack, Lys og lydrigg, 2 fulle 

backline, to TV’er, PS 2 og 3, WII, 2 prosjektorer, 2 

stk. iMac, PC til foto- og filmredigering, 2 speil-

reflekskameraer, 3 store filmkameraer, 3 små video-

kameraer, Lydstudio og fundancesystem. 

 

Fremtidige behov for endring: 

Ny inngangsdør. Ta ned lysbod og opphøyning i  

salen, og sette opp mobil skillevegg. Utvendig  

restaurering av hele bygge. Løpende vedlikehold. 
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SMESTAD UNGDOMSSKOLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grend/bydel: Nordre Ål 

Adresse: Smestadvegen 20 

Telefon: 61 27 95 60 

E-post: smepost@lillehammer.kommune.no  

Hjemmeside: http://www.dig3.no/

Lillehammerkommune/Skoler/

Smestad_ungdomsskole_/ 

Klasse: 2 gymsaler 

Eier: Lillehammer kommune 

 

Tilrettelagt for funksjonshemmede: Ja 

 

Parkering: Egen parkering 

 

Innhold: 

2 gymsaler (en som tar ca. 300 personer, og en 

mindre som tar ca. 200 personer) 

Scene 

Garderober 

 

Egnet Aktivitet: 

Sosiale sammenkomster, konserter, forestillinger, 

utleie til lag og foreninger. 

 

Fremtidig behov for endring: 

Forbedre akustikken i begge saler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grend/bydel: Nordre Ål 

Adresse: Blestervegen 1, 2618 Lillehammer 

Telefon: 61 24 87 50  

E-post: geirole@kirkekontoret.no   

Hjemmeside: www.kirkekontoret.no 

Klasse: Kirke 

Eier: Nordre Ål sogn 

 

Tilrettelagt for funksjonshemmede: Ja. 

 

Parkering: Ja. 

 

Innhold: 

Kirkerom med 330 sitteplasser. Kirkestue med 60 

sitteplasser 

 

Egnet aktivitet: 

Konserter, møtevirksomhet 

 

Teknikk: 

Kortirbune (fast) ved orgelet. Talemikrofon,  

Lerret, Orgel, flygel, eget kjøkken. 

 

Fremtidig behov for endring/vedlikehold 

Løpende vedlikeholdsbehov 

 

Byggets historikk/historiske kvaliteter: 

Bygget til OL 1994  

NORDRE ÅL KIRKE 
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SKIHYTTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grend/bydel: Nordre Ål/ Ålsbygda 

Adresse: Nordsetervegen 462,  

2618 Lillehammer 

Tlf: 61 25 91 72 

Hjemmeside: www.skihyttagrendehus.no  

Klasse: Grendehus/lokalt kulturbygg 

Eier: Bygdas befolkning. Foreningen Skihytta  

Grendehus A/L 

 

Innhold:  

Storsal/dansegulv 53m2 

Kaférom 39m2 

Blå-sal 34m2 

Scene 12,5m2 

Godt utstyrt kjøkken med dekketøy 

Kjølerom 

4 toaletter 

Total kapasitet ca. 80 personer. 

 

Tilrettelagt for funksjonshemmede: Ja. 

 

Parkering: Stor gratis parkeringsplass  

 

Egnet aktiviet: 

Møter, bryllup, dåp, bursdager, basarer,  

juletrefester. 

 

Fremtidige behov for endring: 

Vanlig vedlikehold 

Byggets historikk/historiske kvaliteter: 

Bygd av Gamlekaras Skiklubb. Restaurert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grend/bydel: Søre Ål 

Adresse: Hamarvegen 49, 2613 Lillehammer 

Telefon: 61 24 88 50 

E-post: arunskpo@lillehammer.kommune.no  

Hjemmeside: www.dig3.no 

Klasse: Grendehus/skolebygg 

Eier: Lillehammer kommune 

 

Tilrettelagt for funksjons hemmede: Ja. 

 

Parkering: 

Stor gratis parkeringsplass 

 

Innhold: 

2 gymsaler som er tilpasset flerbruk. 156 stoler og 28 

bord 

 

Egnet aktivitet: 

Møter, sosiale sammenkomster, mindre  

konserter/forestillinger 

 

Byggets historikk/historiske kvaliteter:  

Nybygd i 1954, restaurert i 2003. 

ÅRETTA UNGDOMSSKOLE 
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Grend/bydel: Søre Ål 

Adresse: Hamarvegen 180, 2613 Lillehammer 

Telefon: 610 27 08 91 (kirkekontoret)   

Hjemmeside: www.kirkekontoret.no 

Klasse: Kirke 

Eier: Søre Ål sogn 

 

Tilrettelagt for funksjonshemmede: 

HC-inngang (midlertidig; kan bergenes som  

nødløsning) Mangler HC-toalett 

 

Parkering: Ja. 

 

Innhold: 

Kirkerom med 200 sitteplasser. Kirkestue. 

 

Egnet aktivitet: 

Mindre konserter, møtevirksomhet 

 

Teknikk: 

Talemikrofon, orgel, piano. 

 

Fremtidig behov for endring/vedlikehold 

Løpende vedlikeholdsbehov 

 

Byggets historikk/historiske kvaliteter: 

Søre Ål kirke ble tegnet av arkitekt  Bjarne Bystad  

Ellefsen og ferdigstilt i 1964. Kirken er konstruert i en 

rektangulær form. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grend/bydel: Vingar 

Adresse: Saksumsdalsvegen 40 

Telefon: 97 75 51 05 

Hjemmeside: www.vingartun.no 

Klasse: Lokalt kulturbygg 

 

Innhold: 

Storsal med scene, dansegulv og plass til å dekke til 

opptil 150 personer. Kjøkken utstyrt for matlaging til 

store selskaper. Totalkapasitet 270 personer 

 

Egnet aktivitet: 

Undervisning, klubbhus for lag og foreninger, møter, 

fest – og selskapslokale,, teatersal, dansesal. 

 

Teknikk: 

Stereoanlegg. Projektor. Elektrisk piano 

 

Fremtidige behov for endring:  

Vingartun Grendehus har ingen planer for  

byggtekniske endringer, men ønsker å forbedre  

huset til et enda bedre selskapslokale. Vi trenger for-

nying av inventaret. I tillegg er det behov for å  

oppgradre utstyr på kjøkkenenet. Blant annet er det 

ønske om en ny industri-oppvaskmaskin. Vi ønsker 

også å oppgradere høytaleranlegget i forbindelse 

med større selskaper, møter osv.  

 

Byggets historikk/historiske kvaliteter: 

Vingartun Grendehus er resultatet av at grendas lag 

og organisasjoner, sammen med skolen og  

Lillehammer kommune, gikk sammen for å få et nytt 

grendehus til erstatning for gamle Heimtun. Huset sto 

ferdig i september 2003, og fikk navnet sitt etter en 

navnekonkurranse i nærmiljøet. 

SØRE ÅL KIRKE VINGARTUN GRENDEHUS 
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VINGROM SAMFUNNS 

 

 

Grend/Bydel:Vingrom 

Adresse: Torpavegen 5 

Telefon: 41684431 

E-post: samfunnshuset@gmail.com 

Klasse: Lokalt kulturbygg 

Eier: Lillehammer kommune 

 

Parkering: Ja 

 

Innhold: 

Samfunnshuset består av en stor sal på ca 150 m2 

og en liten sal på ca 60 m2. Det er også garderober 

med toaletter i samme etasje. I tillegg er det kjøkken 

med kjølerom. I kjelleren er det garderober med dusj 

og badstu. 

 

Egnet aktivitet: 

Konserter, forestillinger, teater m.m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VINGROM KIRKE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grend/bydel: Vingrom 

Adresse: Vingromsvegen 401, 2607 Vingrom 

Telefon: 61 27 08 87/61 27 08 92 (kirkekontoret) 

Hjemmeside: www.kirkekontoret.no 

Klasse: Kirke 

Eier: Vingrom sogn 

 

Tilrettelagt for funksjonshemmede: 

HC-inngang, HC-toalett i servicebygg ved  

parkeringsplassen. 

 

Parkering: Ja. 

 

Innhold: 

Kirkerom med 260 sitteplasser. Kirkestue. 

 

Egnet aktivitet: 

Konserter, møtevirksomhet 

 

Teknikk: 

Talemikrofon, orgel, piano. 

 

Fremtidig behov for endring/vedlikehold 

Løpende vedlikeholdsbehov 

 

Byggets historikk/historiske kvaliteter: 

Bygget i 1908. 
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SANGERHUSET I VINGROM 

 

 

Grend/bydel: Vingrom 

Adresse: Torpavegen 15 A, 2607 Vingrom 

Telefon: 90 89 45 44 

E-post: ragnvald@vingrombygg.no   

Hjemmeside: www.vingromsangkor.com 

Klasse: Grendehus 

Eier: Vingrom Sangkor 

 

Tilrettelagt for funksjonshemmede: Ja. 

 

Parkering: 

Stor parkeringsplass 

 

Innhold: 

Storsal med scene: 108 kvm. Stoler, bord og  

dekketøy til 80 personer 

Noterom: 15 kvm. 

Materialrom: 15 kvm. 

Kjøkken: 22 kvm. nyrestaurert med alle fasiliteter 

Garderobe: 30 kvm. 

HC toalett: 6,2 kvm. 

Dametoalett: 1,7 kvm. 

Herretoalett: 1,7 kvm. 

Møterom: 29 kvm. nyrestaurert. 

 

Egnet aktivitet: 

Benyttes som øivingslokale for Vingrom Sangkor, 

Vingrom Seniorkor og Vingrom Barnekor. Egne  

arrangementer. Leies ut til møter, fritidsaktiviteter for 

barn, ungdom og voksne, selskaper, fester –  

offentlige og private, konfirmasjoner m.m.  

Lokalene leies ut både på hverdager og helger. 

 

 

 

Teknikk: 

Ingen. Det er på trappene å investere i lydanlegg og 

teknisk utstyr til møtevirksomhet. 

 

Fremtidig behov for endring/vedlikehold 

Det er behov for vedlikehold i forhold til å skifte ut vin-

duer i hele bygget, ytterdør, vindfangdør og dør inn til 

storsalen. Det er også behov for  

isolering av loftsareal for å få ned strømutgifter. 

 

Byggets historikk/historiske kvaliteter: 

Huset ble bygget i 1947 på dugnad av medlemmene i 

Vingrom Sangkor. Tomt og tømmer ble gitt som gave 

av daværende dirigent Tord Rindal. Huset er blitt  

påbygget etter hvert, og har også huset  

barnehage. Det er lagt ned mange  

dugnadstimer fra korets medlemmer opp gjennom 

årene.  
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KROKVANG BYGDAHUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grend/bydel: Røyslimoen/Vårsetergrenda/Roterud 

Adresse: Messenlivegen,  

2611 Lillehammer 

Hjemmeside: http://www.krokvang.net/index.html 

Klasse: Bygdehus 

Eier: Innbyggerne i den gamle Roterudbygda 

 

Tilrettelagt for funksjonshemmede: 

Rullestoltrapp, to lave dørterskler og hc-toalett på 

samme plan som lokalitetene.  

 

Parkering: 

Stor parkeringsplass  

 

Innhold: 

Kjøkken med vanlig utstyr og oppvaskmaskin for 

storkjøkken. Kjølerom, dekketøy og bestikk til ca. 

100 personer. 

Kafeteria med plass til 30 personer. Egner seg godt 

til møterom. 

Stor sal på 100 kvm. Kan dekke til selskap til 100-

110 personer. Hvis kinooppsett 150  

personer. 

Liten sal på 35 kvm. Kan enkelt brukes sammen 

med storsal eller kafeteria. 

Scene på 30 kvm. 

Underetasje med garderober og toaletter. 

 

Egnet aktivitet: 

Selskaper av de fleste typer. Bryllup, konfirmasjon, 

barnedåp. Feiring av rundet tall og julebord, møter, 

auksjoner, messer osv.  

 

 

Teknikk: 

Ikke noe teknisk utstyr. 

 

Fremtidige behov for endring: 

Ed del innvendig vedlikehold av gulvbelegg. 

 

Bygges historikk/historiske kvaliteter: 

Bygd som forsamlingslokale for Roterudbygda i 

1924. Utvidet med scene og kjøkken i 30-åra.  

Påbygd dagens kjøkken og kafeteria i 1981/82.  

Restaurert kjøkken og bygd kjølerom i 2000.  

Drives i dag på dugnad av bydefolket og styres av et 

valgt styre. Hovedinntekten er utleie og årlig basar. 
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A/L JOREKSTAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grend/bydel: Jørstadmoen 

Adresse: Jørstadmovegen 690, 2625 Fåberg 

Telefon: 61 05 70 60 

E-post: post@jjorekstad.no 

Hjemmeside: www.jorekstad.no 

Klasse: Lokalt kulturbygg 

Eier: A/L Jorekstad 

 

Tilrettelagt for funksjonshemmede: 

Bygget er delvis tilrettelagt for funksjonshemmede 

 

Parkering: 

Stor gratis parkeringsplass 

 

Innhold: 

Storsal 200m2, scene 60m2, 240 stoler 

Veslesal 110m2 med bord og stoler 

Notvarpet 150m2, selskapslokale med kjøkken 

Møterom 25m2 

Stua 25m2 

 

Teknikk: 

Egen scene 

Lydanlegg i alle rom. 

Lysanlegg/rigg 

Teknisk utstyr for møtevirksomhet 

Kommunikasjon mellom rommene 

 

Egnet aktivitet: 

Konserter 

Teater 

Seminarer 

Selskap, dåp, konfirmasjon, bryllup, minnestund og 

lignende. 

Fremtidige behov for endring: 

Huset er 50 år og trenger mye generelt vedlikehold. 

Opprustning av scene, hc-toalett, nytt gulv, Nytt 

taklys 

 

Byggets historikk/ historiske kvaliteter: 

Ble bygget som forsamlingshus i 1895 av  

arbeiderlaget og het da Friheim.  Bygget ut som 

samfunnshus i 1957 og skiftet navn til Jorekstad 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Grend/bydel: Fåberg 

Adresse: Carl Haugensvei 2, 2625 Fåberg. 

Telefon: 41667687/61054340. 

Klasse:Menighetshus 

Eier: Fåberg Menighet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÅBERG MENIGHETSHUS 
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FÅBERG KIRKE 

 

 

Grend/bydel: Fåberg 

Adresse: Gausdalsvegen 316,  

2625 Fåberg 

Telefon: 61 05 43 40 (menighetskontoret) 

E-post: an-

na.sylvia.kielland.nielsen@kirkekontoret.no   

Hjemmeside: www.kirkekontoret.no 

Klasse: Lokalt kulturbygg 

Eier: Fåberg sogn 

 

Tilrettelagt for funksjonshemmede: 

HC-inngang (skinner legges ut) HC-toalett i  

servicebygg ved parkeringsplassen  

 

Parkering: Ja. 

 

Innhold: 

Kirkerom (korskirke) med 290 sitteplasser 

 

Egnet aktivitet: 

Konserter, møtevirksomhet 

 

Teknikk: 

Talemikrofon, Orgel, piano 

 

Fremtidig behov for endring/vedlikehold 

Løpende vedlikeholdsbehov 

 

Byggets historikk/historiske kvaliteter: 

Bygget i 1727. Korskirke 

 

 

 

NORSK VEGMUSEUM 

 

 

Grend/bydel: Hunderfossen 

Adresse: Hunderfossvegen 757, 2625 Fåberg 

Telefon: 61 28 52 50 

Hjemmeside: http://www.vegvesen.no/ 

E-post: vegmuseum@vegvesen.no  

Klasse: Lokalt kulturbygg 

Eier: Statens Vegvesen 

 

Innhold: 

Auditorium: Plass til 152 personer 

Stort møterom: Plass til 36 personer i skoleoppsett 

Møterommet kan deles i to mindre rom med skille-

vegg.  

Lite møterom: Plass til 16 personer ved langbord 

Berghallen: Plass til 200 personer i kinooppsett og 

150 personer ved bord. 

 

Egnet aktivitet: 

Museet tilbyr velutstyrte lokaler til utleie for kurs og 

konferanser 
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SAKSUMDAL BYGDAHUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grend/bydel: Saksumdal 

Adresse: Rustenvegen 1 

Telefon: 99 28 13 23 (Jan Forfang, leder)  

Klasse: Lokalt kulturbygg 

Eier: Andelslag (Bygda) 

 

Tilrettelagt for funksjonshemmede: 

Rullestolrampe på bakside av bygg. 

 

Parkering: Egen parkeringsplass 

 

Innhold: 

Store sal: Scene (150 kvm. og 120 stoler) brukes til 

alle formål. Blir også brukt av Saksheim skole til 

gymtimer. 

Lille sal: Café (50 kvm. og 50 stoler). møterom, osv. 

Morderne stort kjøkken. Kjølerom. 

Garderober, Toaletter, dusjer 

 

Teknikk: 

Egen scene, lydanlegg, scenebelysning med  

dimmerutstuyr, teknisk utstyr for møtevirksomhet.  

 

Egnet aktiviet: 

Alle lag og foreninger bruker huset mye både  

vinter og sommer. Leies også ut til private  

tilstelninger. 

 

Fremtidige behov for endring: 

Ingen planer om endringer i nærmeste fremtid.  

Huset er godt vedlikeholdt. 

 

Byggets historikk/ historiske kvaliteter: 

Bygget ble bygget på dugnad fra 1959-1963. Nytt 

kjøkken ble bygget i 1995.  

SAKSUMDAL KIRKE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grend/bydel: Saksumdal 

Adresse: Rustenvegen 12, 2608 Lillehammer 

Telefon: 61 27 08 87 (kirkekontoret)  

E-post: an-

na.sylvia.kielland.nielsen@kirkekontoret.no   

Hjemmeside: www.kirkekontoret.no 

Klasse: Kirke 

Eier: Saksumdal sogn 

 

Tilrettelagt for funksjonshemmede: 

HC-ingnang. 

 

Parkering: 

Ja. 

 

Innhold: 

Kirkerom med 150 sitteplasser.  

 

Egnet aktivitet: 

Konserter, møtevirksomhet 

 

Teknikk: 

Talemikrofon, orgel, el-piano 

 

Fremtidig behov for endring/vedlikehold 

Løpende vedlikeholdsbehov 

 

Byggets historikk/historiske kvaliteter: 

Bygget i 1875. 
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