


1    LILLEHAMMER KOMMUNE   BYUTVIKLING NORD

INNHOLD

Oppsummering ............................................................................2
    

Introduksjon.....................................................................................3 
    

Del 1  Registreringer

1.1 Arbeidsopplegg for forstudiet og rapporten.......................... .4
1.2 Om området................................................................................. .5
1.3 Eksisterende grønnstruktur........................................................6
1 .4 Vegsystem og trafikkmengder.................................................. .7
1.5 Gangforbindelser..........................................................................9
1.6 Bebyggelse, skala og terrengforhold....................................... 10
1.7 Dagens bruk................................................................................. 11
1.8 Framtidige ønsker....................................................................... 12

Del 2  Diskusjon om byplangrep  
 
2.1 Byen for menneskene................................................................. 13
  Det viktige gaterommet............................................ 13
  Det grønne nettverket...............................................15
  Identitet og stedskvalitet.......................................... 16
  En klimavennlig bydel............................................... 17
2.2 Den kompakte byen ...................................................................18
  En bystruktur med høy tetthet................................18 
  Sammenhengen til sentrum og 
  omkringliggende områer..........................................19
  Sammenhengen til omkringliggende områder.....19
2.3 Den flerfunksjonelle byen.......................................................... 21             
  Bosted, arbeid og handel på samme sted.............. 21
  Næringsattraktivitet og handel................................21
  Fleksibilitet i bebyggelsesstrukturen.......................21 
  Skole og barnehage....................................................21
2.4 Byen tar form ...............................................................................22
  Initiativer ......................................................................22
  Temporære anlegg.....................................................22

Del 3  Anbefaling av byplangrep

3.1 Hovedprinsipper...........................................................................23 
3.2 Hovedinndeling............................................................................24
3.3 Områdeorganisering....................................................................25
3.4 Valg av kvartalsstruktur...............................................................26
3.5 Bebyggelse i kvartalsstruktur.....................................................27
  Valg av bebyggelsesstruktur.....................................27
  Bebyggelsens form og volum...................................27
  Krav til utearealer........................................................28 
  Høyhus..........................................................................30
3.6 Fortettingspotensiale...................................................................31
3.7 Vegstruktur....................................................................................32
  Fra veg til gate.............................................................33
  Prinsipper for parkering og varelevering................34
3.8 Grønn og blå struktur..................................................................35
  Overordna og offentlig grønnstruktur....................35
  Vassdrag i grønnstrukturen......................................37
3.9 Videre planarbeid og gjennomføring.......................................38 
  Plangjennomføring....................................................39
  Utredningstemaer......................................................39
  Tiltak på kort sikt........................................................39
  Overordnet byrom og grønnstruktur......................40

FORORD

Lillehammer kommune har vært ansvarlig for 
arbeidet med forstudien Byutvikling Nord. 
Rambøll har vært konsulent. Arbeidet startet 
høsten 2012. Prosjektet ble tidlig utvidet til 
å inneholde også en dialogprosess med tre 
verkstedsamlinger.

I tillegg til å bidra ved gjennomføring av 
verkstedsamlinger, har arbeidet bestått i 
utarbeiding av materiale for diskusjoner i 
arbeidsgruppa for prosjektet.  

Arbeidsgruppa har bestått av: Prosjektleder 
Gunhild Stugaard, Eirik Haagensen 
(Lillehammer kommune), Morten Aune, Erling 
Mengshoel (grunneierrepresentanter), Randi 
Sira, Bjarke Jansen (SVV), Phillip Mellison 
(Fylkesmannen), Ingvil Aarholt Hegna, Henrik 
Natvig og Per Erik Fonkalsrud (Oppland 
fylkeskommune). 

Referansegruppa har bestått av: 
Arild Sletten, Svein Klausen, Per Olav 
Hasselknippe (sivilarkitekter) og Magnhild 
Apeland (Oppland fylkeskommune, 
kulturarv).

Styringsgruppa har bestått av: 
Espen Granberg Johnsen, Christian Fotland, 
Rolf Kristiansen, Bjørn Kristian Sveen, Lars 
Rudi (alle Lillehammer kommune), Paul 
Berger (Statens vegvesen) og Trond Carlsen 
(Oppland fylkeskommune).  

Fra Rambøll har landskapsarkitekt mnla 
Ingfrid Lyngstad vært ansvarlig for 
oppdraget, og landskapsarkitekt mnal Ingrid 
Aas har vært medarbeider i den siste fasen 
av forstudiet. Vi takker for et interessant og 
spennende oppdrag, og håper rapporten 
åpner for nye tanker rundt et byområde med 
mange muligheter. 
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OPPSUMMERING

Forstudien skal legge føringer for videre planarbeid i byomformingsområdet.  
Anbefalingene er basert på prinsipper for å skape en kompakt og 
flerfunksjonell bydel. Det er et mål at boliger og arbeidsplasser kan 
lokaliseres sammen. Utbyggere av bolig- og næringseiendom må få en 
forutsigbarhet og fleksibilitet for utvikling av sine eiendommer. Det gis 
mulighet til å legge til rette for nye og fremtidsrettede næringsarealer med 
god tilgjengelighet og effektiv drift. 

Planområdet inndeles i søndre, midtre og nordre del. Det anbefales en kom-
binasjon bolig og næring i søndre og midtre del. Arealene på begge sider av 
Lillehammervegen og i nordre del forbeholdes næring, ingen krav til boliger, 
men heller ingen forbud. Den nordre delen kan inneholde både bolig og 
næring, men bør planlegges slik at arealbruken ikke er til hinder for at en 
enkelt stor virksomhet kan etablere seg her.

Bebyggelsesstrukturen inndeles i kvartaler. Hovedprinsippet er at det i 
søndre og midtre del legges det opp til en tett bymessig bebyggelse. Midtre 
del kan få en noe friere form og mer grønt. I nordre del kan strukturen 
være noe løsere, men bebyggelsen skal henvende seg mot hovedgata. Det 
skisseres varianter for valg av kvartalsstrukturer til bruk i videre planlegging. 

Kvartalenes størrelse gir mulighet for varierte og fleksible planløsninger.  Det 
anbefales en generell byggehøyde på 3-5 etasjer. Høyere bebyggelse kan 
tillates men må begrunnes.  Volumer i kvartalsstrukturen kan omfordeles 
med åpninger i et hjørne og opptrekk andre steder i bebyggelsen. I 
kombinasjonsområdene legges næring i første etasje, eventuelt andre 
etasje, og boliger over.

Det stilles krav til minimum uteareal både i form av gårdsrom inne i 
kvartalet og uteareal pr. boenhet. Utbyggingsstrukturen gir rom for et 
fortettingspotensial på mellom 1200 og 3000 boenheter. Næring i alle første 
etasjer gir en teoretisk mulighet for 100 000 m2 næringsareal.

Industrigata og Gudbrandsdalsvegen er hovedgater i byutviklingsområdet. 
De får en gatestruktur med brede fortau, treplantinger og enkel kryssing av 
kjørebanen. Gaterommene gjøres smalere og mer definerte. Hovedgater og 
tverrgater tilrettelagt for gang- og sykkeltrafikk skal knyttes sammen med 
grønnstrukturen til et helhetlig nettverk.

Det er foreslått prinsipper for parkering og varelevering. Parkering skal i 
hovedsak skje under terreng eller tak. Varelevering skal i hovedsak skje 
langs tverrgatene. 

Den overordna og offentlige grønnstrukturen etableres langs hovedgatene 
og langs grønne drag og bekker på tvers av dem. I den private 
grønnstrukturen inngår uteoppholdsarealer knytta til boligbebyggelse. 
De offentlig gaterommene og de private felles uterommene danner 
sammen med den overordna grønnstrukturen et helhetlig nettverk av 
uteoppholdsarealer.

Nordre del

NÆRING/bolig
Midtre del

BOLIG/næring

Søndre del

BOLIG/næring

Lillehammervegen

Gudbrandsdalsvegen 

Industrigata

“Mellomsone” 

NÆRING/bolig
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INTRODUKSJON  

Byutvikling Nord er et byomformingsprosjekt som har som mål å 
transformere dagens næringsarealer i Nordre Ål til boliger kombinert med 
næring. Det er det største byutviklingsprosjektet i Lillehammer siden OL 
1994, og vil ha stor betydning for byens videre utvikling. Området har stor 
utstrekning og ligger nært sentrum.  

Kommunestyret i Lillehammer har gjennom kommuneplanens arealdel for 
perioden 2011-2024 bestemt at byveksten i Lillehammer skal skje nordover, 
gjennom fortetting og transformasjon av allerede bebygde arealer. Et ca. 
530 dekar stort område fra Rosenlund mot Bæla, kalt Byutvikling Nord, skal 
bli «Lillehammers nye bydel». Målet er at den nye bydelen skal utvikles til å 
bli en attraktiv og funksjonell bydel med både næringsvirksomheter og gode 
bomiljøer. Denne utviklingen skal gjøres i et klimavennlig perspektiv. 

Forstudien skal analysere grunnlaget og anbefale et overordnet plangrep for 
transformasjon i Nordre Ål. I hele byen er det anslått et fortettingspotensiale 
på ca. 2000 boenheter. Omtrent 1000 av disse er beregnet å komme i 
prosjektområdet Byutvikling Nord. 

Et overordnet byplangrep vil inneholde prinsipper for vurdering av de 
fysiske omgivelsene i området, inkludert tetthet, proporsjoner og 
bebyggelsesstruktur.  Et overordnet byplangrep skal gi en god og forståelig 
ramme for videre utvikling av de enkelte delområder i samarbeid med 
eiendomsutviklerne. Gjennom verkstedsamlinger og direkte kontakt er 
grunneieres ønsker for utviklingen av sine områder registrert. 

Forstudien skal være et underlag for kommunens videre arbeid med om-
rådereguleringer. Byplangrepet i forstudien skal brukes som føringer for 
saksbehandling i området, fram til arbeidet med områdeplanene er ferdig. 
Prinsippene og visjonen i byplangrepet vil legge grunnlaget for hvilke 
prosjekter som kan godkjennes. 

    
«Byer varer lenge og kan ikke 
tenkes kortsiktig»
    
Karl Otto Ellefsen, rektor AHO

Smestad

boligområder

Bæla,
kulturlandskap

Moavegen

boligområder

Skurvabekken

jernbanen

LundebekkenE6

Korgen
(vannverk)

Gudbrandsdalsvegen

Industrigata

Det juridiske plangrunnlaget

Byomformingsområdene i kommuneplanens arealdel omfatter arealer 
i Nordre Ål, Busmoen og Sorgendalsjordet. Områdene er avsatt i 
kommuneplanens arealdel som hensynssoner for felles planlegging. 
Kommuneplanens stiller krav til felles planlegging og planløsning 
innenfor delområdene. Byomformingsområdene er avsatt til kombinert 
formål bolig/næring med områdetype BN i kommuneplanens arealdel. Til 
arealbruksformålet er det knyttet både planbestemmelser og retningslinjer. 
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DEL 1 
REGISTRERINGER
1..1 ARBEIDSOPPLEGG FOR FORSTUDIEN OG 
RAPPORTEN 

Forstudien er er ledet av Lillehammer kommune.  Det er brukt konsulent fra 
Rambøll i utarbeidelse av rapporten. En arbeidsgruppe har vært rådgivende 
for arbeidet. Denne har bestått av representanter fra fylkeskommunen, 
Statens vegvesen, fylkesmannen og kommunen. De ulike problemstillingene 
i prosjektområdet har blitt diskutert på bakgrunn av kartlegginger og 
behovsundersøkelse hos grunneiere. Det ble tidlig invitert til samarbeid med 
grunneiere, og valgt to representanter for disse til å sitte i arbeidsgruppa. 

I januar 2013 ble det avholdt et informasjonsmøte for grunneiere og alle 
interesserte i planområdet. Videre ble grunneiere og næringsdrivende i 
området invitert til verkstedsamlinger i mars og juni 2013 og mars 2014. 

På den første samlingen ble det lagt vekt på informasjon om hva som kan 
skape en attraktiv og framtidsrettet bydel. Det ble arbeidet i verkstedform 
med områdets muligheter og utfordringer for å gi felles erkjennelser om 
området. I den andre verkstedsamlingen ble det lagt vekt på å skape 
engasjement blant annet gjennom foredrag fra byutviklingsprosjekter 
andre steder. Det ble arbeidet i verkstedform med mer konkrete 
problemstillinger for området, både for å kartlegge mulige konflikter og for 
å få konkrete inntrykk av behovene for de næringsdrivende. På den tredje 
samlingen ble resultatene fra forstudien presentert og det ble fokusert 
på plangjennomføring. Det ble arbeidet i verkstedform med forslag til 
byplangrep og gjennomføringstiltak på kort og lang sikt. 

Forstudierapporten inneholder tre deler:

Del 1 omfatter tematiske registreringer og dokumentasjon av forholdene 
i prosjektområdet. Det vises resultater fra behovsundersøkelser og ønsker 
hos grunneiere og næringsdrivende. I tillegg beskrives tema som trafikk, 
gangstrukturer og grøntområder. Mangler i forhold til framtidig bruk og 
kvaliteter for videreføring kartlegges.

Del 2 omfatter en drøfting av hvilke byplangrep som skal legges til 
grunn i utviklingen av bydelen. Bydelens sammenheng til sentrum og 
omkringliggende områder blir også diskutert her.

Del 3 omfatter anbefaling av prinsipper for utvikling av bydelen basert på 
byplangrepet i del 2.  Det anbefales prinsipper for gatenettet, grønnstruktur 
og bygd struktur på overordnet nivå. Bebyggelsesstrukturen som foreslås gir 
mulighet for etterprøving av anslaget for antall boliger i området.

Byutviklingsområde

Asfalt/bebyggelse

Grøntområder

AREALBRUKEN I OMRÅDET

Bebygde og asfalterte flater

Arealer med vegetasjon
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1.2 OM OMRÅDET 

Prosjektområdet har en utstrekning på ca. 530 daa. Det ligger mellom 
sentrum og Storhove, med åpent kulturlandskap mot nord. Jernbanen og E6 
danner barrierer mot vest. 

Hovedatkomst er langs Gudbrandsdalsvegen og Industrigata. Industrigatas 
nordre del har ikke direkte adkomst fra Lillehammervegen, og er blindvei i 
nord. 
 
Målpunktene, inngangene til service, verksteder og butikker, ligger spredt. 
Skurva og Rosenlund bydelssenter ligger i sør. Herfra nås de viktigste 
målpunktene i sentrum på under 20 minutters gange, og ca. 10 minutter på 
sykkel. 

Utbyggingsstrukturen preges av bygningsmasse sentrert på tomta, 
store asfalterte flater og vide vegrom. Dette gir en løs struktur med lav 
arealutnytting. Uttrykket er nokså likt i hele området. Utearealene er 
dominert av asfalt.

Nordre del: 
I dette delområdet er det kun næringsvirksomheter (Felleskjøpet, 
stasjoneringsterminal for buss, bilforretninger, verksteder, fjernvarme-
sentral). Virksomhetene er plasskrevende og trafikkskapende. Areal litt over 
180 daa. 

Midtre del: 
Delområdet preges av ulike næringsvirksomheter. Det er byggevarer, 
næringsmiddelindustri, bilreparasjon, landbruksverksted, elektrofirmaer, 
administrasjonsbygg og kontorlokaler her. I tillegg er det noe småhus-
bebyggelse inne i området og mot sør. Nortura sitt anlegg grenser til 
området. Areal ca. 100 daa.

Søndre del: 
Rosenlund bydelssenter ligger i sør. Delområdet har noen boliger, en 
liten klynge midt i og mot sør. Det er administrasjons- og kontorlokaler 
(Statens vegvesen), flere typer næringsvirksomheter (bilforretninger, 
bensinstasjoner, vaskeri, hjelpemiddelsentral, byggservice Lillehammer 
kommune) og varehandel (Expert, varmesenter, bilrekvisita, småbutikker). 
Areal ca. 250 daa. 
 

  

søndre delområde

midtre delområde

nordre delområde
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1.3 EKSISTERENDE 
GRØNNSTRUKTUR

Grønnstrukturen i prosjektområdet er 
fragmentert. Vegetasjonen er et resultat av 
restarealer, eksempelvis langs gjerdelinjer og 
mellom asfalterte arealer. Den gjør området 
grønt, men ikke brukbart til nærfriluftsliv, lek og 
opphold. Det grønne draget langs gangvegen 
fra Smestad/Vargstad og ned mot Bjørkelunden, 
og den planlagte parken ved Rosenlund 
bydelssenter er sikret i reguleringsplaner. 
Disse arealene har sammenheng til større 
grønnstrukturer ovenfor og nedenfor 
transformasjonsområdet, men ligger med 
800m avstand. Bjørkelunden og Skurva danner 
to tverrakser som kan være et utgangspunkt 
for videre utvikling av en sammenhengende 
grønnstruktur.
 
Naturlige vassdrag gjennom området er Bæla 
i nord, Lundebekken, som delvis går i rør, og 
Skurva i sør. Mellom disse har det sannsynligvis 
vært flere mindre bekker. Bekkedragene er 
viktige, men lite synlige landskapselementer i 
området.

Mjøsa

800 m

Skurvabekken sett fra Gardvegen, en viktig tverrgående struktur som 
går gjennom søndre delområde

Gangvei ved Bjørkelunden med planskilt kryssing både av 
Gudbrandsdalsvegen og Lillehammervegen

Gudbrandsdalsvegen

Industrigata

Byutviklingsområde

Overordnet grønnstruktur

Parker/ball løkke

Bjørkelunden

Bæla

Lundebekken

Smestad/Vargstad

Skurva

Rosenlund bydelssenter
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1.4 VEGSYSTEM OG 
TRAFIKKMENGDER

Dagens trafikksystem er logisk for 
Lillehammervegen/Gudbrandsdalsvegen. Å 
finne fram til bedrifter nord i Industrigata kan 
være mer komplisert. Adkomstene er ellers 
gode og funksjonelle, men både Industrigata og 
Gudbrandsdalsvegen har utdatert veg-geometri. 
Bebyggelsen er ikke strukturert langs vegen 
som i et gaterom. Gudbrandsdalsvegen har gått 
gjennom en gradvis forbedring gjennom de siste 
15 årene, med dobbel trerekke og flere bygninger 
som ligger orientert mot gateløpet. 

Bebyggelsen langs Gudbrandsdalsvegen og 
Industrigata er utsatt for vegtrafikkstøy og ligger 
i rød sone. (Se støykart neste side).

Utbedring av vegsystemet med en forlengelse 
av Industrigata mot Fåberggata ved Skurva/
Rosenlund bydelssenter er under prosjektering. 

Industrigata er regulert (2006) med nye kryss, 
busslommer, og et nytt planskilt kryss med 
rundkjøring i Industrigata-Lillehammervegen. 
Disse tiltakene er ikke finansiert per i dag. 

Vegtrafikken vil med utbygging av planlagt 
rundkjøring i Lillehammervegen/Industrigata 
fordele trafikken på de to gatene slik at 
Gudbrandsdalsvegen avlastes noe. Med en ny 
rundkjøring sør for Skurva, vil det skapes bedre 
flyt for varetransport. 
Ådt-tallene som er vist på kartet er fra 
reguleringsplanen i 2006. (Ådt = Årlig 
døgntrafikk)

Skurva

Lillehammervegen

Gudbrandsdalsvegen

Industrigata

Byutviklingsområde

Planlagte vegforbindelser

Opprustning av veg

Rosenlund

Fåberggata
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Gudbrandsalsvegen sett nordover fra Rosenlundvegen. Trerekker av lind er etablert. 

I områdene mellom næringsbyggene er det mye asfaltflater til kjøring og parkering

Industrigata sett mot sør og byggeområdet ved Skurva, Statens vegvesen til venstre 
i bildet

Industrigata sett mot nord fra Rosenlundkrysset. Utearealene til næringseiendom-
mene ligger 1-2 meter lavere enn gata på vestsiden. 

Støynivå i Ldn 1)

Rød sone  over 65
Gul sone  over 55

Støykart fra InnlandsGIS 2013

Rød og gul støysone utendørs tilfredstiller ikke krav til uteoppholdsplass ved 
bolig, men det kan bygges boliger her dersom boligene skjermes og uteplass-
ene ligger slik til at de blir skjermet. 

Utskrift fra InnlandsGIS11,226
0.6 Kartdata: Kartverket/Geovekst

Tegnforklaring

1:
Kilometers0 0.60.29

Målestokk:
(Ved A3-utskrift)

Beregnede støysoner
> 55 db

> 65 db

Utskrift fra InnlandsGIS11,226
0.6 Kartdata: Kartverket/Geovekst

Tegnforklaring

1:
Kilometers0 0.60.29

Målestokk:
(Ved A3-utskrift)

Beregnede støysoner
> 55 db

> 65 db

1) Ldn er en gjennomsnittberegnet verdi for støybelastning over et år. Beskrives det som A-veiet 
ekvivalent støynivå for dag-kveld-natt (day-eveningnight) med 5 dB / 10 dB ekstra tillegg på 
kveld (19-23) og natt (23-07).
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1.5 GANGFORBINDELSER

Registreringer av trafikken(Ådt) viser 
trafikkmengder som er akseptable for 
langsgående gangbaner og oppholdsplasser. 
Hastighetene er lave.  Likevel er ikke vegnettet 
innbydende for fotgjengere og syklister i dagens 
situasjon. 

Noen kryss er særlig vanskelig å komme gjennom 
for fotgjengere. Slike kryss har utsklidende former 
og mangler markering for gangbane og kryssing.  

Kartet viser gangveger og fortau. Gangvegene er 
usammenhengende og det er særlig dårlig flyt i 
øst-vest forbindelsene gjennom området. 

Sykkelveg langs Gudbrandsdalsvegen 
er under planlegging, og dette gir god 
sykkeltilgjengelighet inn mot området. Det 
vil fortsatt mangle forbindelser for gående 
på tvers av dette, samt gang- og sykkelveg 
langs Industrigata. Forbindelsen langs 
Gudbrandsdalsvegen og inn til sentrum er godt 
leselig.

Krysset Rosenlundvegen-Industrigata er eksempel på et kryss som 
i dag har dårlig utforming for fotgjengere og syklister. 

Byutviklingsområde

Fortau

Stier, gang- og sykkelveger

Gudbrandsdalsvegen

Industrigata
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Gudbrandsdalsvegen

Industrigata

Industrigata

Mjøsa

E6

E6
Bæla

Jernbanen

Jernbanen

Byutviklingsområde

Byutviklingsområde

Profilene viser at terrenget i prosjektområdet er vestvendt og faller i ulike planerte områder mot vest. 

1.6 BEBYGGELSE, SKALA OG 
TERRENGFORHOLD

Bebyggelsen danner i dag ingen markert 
kvartalsstruktur, men ligger løst orientert langs 
adkomstvegene. Den er i hovedsak 1-2 etasjer 
høy. Noen en etasjes lagerbygg/verksted har 
en høy etasje. Statens vegvesens fem-etasjes 
kontorblokk er et unntak og den mest markante 
bygningen. 

Terrenget i området er planert i ulike «terrasser» 
i dag, men har vært svakt skrånende mot vest. 
Høydeforskjellen i området tilsvarer tre til fire 
etasjer (ca. 15m i sør, noe mer i nord). Planeringen 
har gjort at terrenget faller i flere nivåer fra 
Gudbrandsdalsvegen og ned mot Moavegen. 
Dette er vist på kartskissen. I nord faller terrenget 
bratt ned mot jernbanen. Dette gir god utsikt 
mot vest og mot Mjøsa her. Flere næringsbygg 
på vestsiden av Industrigata har terrengnivå ved 
fasaden som er lavere enn Industrigata.

Mjøsa

A

B

b

a

Profil A-a

Profil B-b
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1.7 DAGENS BRUK

Mjøsa

Gudbrandsdalsvegen

Industrigata

TEGNFORKLARING

Byutviklingsområde

Transport 

Plasskrevende handel

Produksjon, lager

Service, tjenesteyting, kontor

Bolig

Rosenlund bydelssenter

Dagens bruk er registrert av arbeidsgruppa som 
har tatt kontakt med bedrifter og grunneiere. 
Arealbruken på hver eiendom er vist med 
fargekoder på bygningene. Plasskrevende handel 
er dominerende. Utnyttelsen av områdene er 
mellom 15-20 % bebygd areal (kun bebyggelsens 
fotavtrykk). Delområde sør har 18 %, delområde 
midt har 20 % og delområde nord har 12 % 
bebygd areal. 
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1.8 FRAMTIDIGE ØNSKER

Grunneiernes egne framtidsplaner, ønsker og 
behov ble registrert. De fleste grunneierne 
prosjektet har vært i kontakt med er interessert i 
kombinasjon av formålet næring og bolig. Enkelte 
ønsker å beholde dagens virksomhet, og andre 
ønsker full transformasjon. 

Kartskissen viser hvilke funksjoner som er ønsket 
for framtida for de fleste eiendommene. Denne 
viser at muligheten for en kombinasjon av 
næring og bolig er stor i området sett under ett. 
Området for Rosenlund bydelssenter er allerede 
fastlagt i egen reguleringsplan. 

Den ønskede arealbruken er vist innenfor 
følgende kategorier:

 

 

TEGNFORKLARING

Byutviklingsområde

Transport (Litra)

Bolig/næring

Produksjon, lager

Plasskrevende handel

Service, tjenesteyting og kontor

Rosenlund bydelssenter

Bolig

Ingen tilbakemelding gitt

Mjøsa
Gudbrandsdalsvegen

Industrigata
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DEL 2 DISKUSJON OM BYPLANGREP

I denne delen drøftes byplangrep som skal legges til grunn for å skape en 
attraktiv og flerfunksjonell bydel med rasjonelle næringsvirksomheter og 
gode bomiljøer. 

2.1 BYEN FOR MENNESKENE

Det viktige gaterommet 

Bydelen i Nordre Ål har utviklet seg etter andre prinsipper enn den gamle 
bykjernen i Lillehammer. Den gamle byen ble grunnlagt som handelsplass 
med kvadratur og gata som fellesrom på 1800-tallet. Byplanen fra den 
gangen hadde kapasitet til å fylle behovet for bygging i mer enn hundre 
år, men på 1960 tallet var den “fylt opp”, og byen vokste nordover på 
jordene i Nordre Ål mot Fåberg. Det var ikke lenger fokus på byggelinjer 
og høyder, akser og rette gateløp. Bilen stod i sentrum for planleggingen, 
og det var om å gjøre å få god framkommelighet og god plass for 
parkering. Om de «ledige» arealene bestod av dyrket mark, var ikke dette 
til hinder. Husene ble plassert midt på tomta og det var stor avstand fra 
veg og nabogrenser. Utbyggingen ble sektorisert, med egne områder for 
industri og næringsformål og egne områder for bolig. Resultatet er noe 
vi kan kalle “den gateløse byen”. Hverken i de nye boligområdene eller i 
næringsområdene, fantes nå gata lenger som det samlende fellesrommet. 1)  

Byens rom består av gater, plasser, torg og parker som er allment tilg-
jengelige. Et gaterom har gata som “gulv”, og fasadene langs som “vegger”. 

Gata som felles byrom kan være et hovedprinsipp for den 
funksjonsblandede byen. I dette byrommet må det være plass til gående, 
syklende, kollektivtrafikk og kjørende.  Den lokale gata er en viktig 
arena som møteplass, som lekeplass og et sted å oppholde seg. Byrom 
med mennesker gir grunnlag for handel og service, som igjen gir liv og 
attraktivitet. Transport og trafikk må løses innenfor den bystrukturen som 
skaper en menneskelig skala. 

Forholdet mellom bygningshøyde og gatebredde er viktig for at gaterommet 
skal få en god og menneskevennlig skala. Avstanden mellom bygningene 
på hver side av Gudbrandsdalsvegen gir et gaterom med over 50 meters 
bredde. I for eksempel sentrum av Lillehammer varierer gatenes bredde 
mellom 12-15 meter, med 3-4 etasjes bebyggelse. Dette gir en mer intim 
skala. 

Gatene i prosjektområdet kan differensieres mellom hovedgater og 

Den “gateløse byen” i dagens situasjon

1)  Siv.ark Svein Klausen, foredrag på dialogsamling 1. mars 2013

sekundærgater. For sekundærgatene kan gatebreddene i sentrum av 
Lillehammer være dimensjonerende. Hovedgatene bør være bredere med 
god plass for biltrafikk og varetransport, og må strammes opp i forhold til en 
ny bymessig struktur. 

Nye og mer definerte gaterom vil gi muligheter for mange forbedringstiltak. 
Innpassing av gang- og sykkelveger i gateløpet kan sammen med 
treplantinger gjøre gaterommene både mer funksjonelle og attraktive. 
Kollektivholdeplasser kan utformes slik at de inviterer til bruk. Fasadene i 
gaterommet kan være åpne og inviterende. 

I gatestrukturen bør det tilstrebes varierte og spennende soner for 
fotgjengere. Det kan skapes “lommer” i gatestrukturen der det er nærhet 
til boliger og viktig grønnstruktur. I disse sonene bør bilen ha en mindre 
fremtredende rolle og overflateparkeringer bør unngås. 
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 “Vi har oppdaget at biler ikke trenger sol og utsikt. “

 Siv.ark Gunnar Ridderstrøm i Citiplan, foredrag på NLA 
høstkonferanse 2013

Hovedgatene får bredere gaterom - mellom 25 og 30 meter mellom byggelinjer er diskutert. Det kan bli plass til brede fortau, parkering, 
sykkelbane i tillegg til kjørefeltene. (Ill. I.Lyngstad)

Sekundærgatene får dimensjoner som tilsvarer gatenettet i Lillehammer sentrum, med omlag 15 
meters bredde.  (Ill. I.Lyngstad)

Gaterom sammenlignbart med skalaen i framtidig sekundærveg-
nett med blå-grønn struktur (Vestra hamnen, Malmø) 

Gaterom med blanding av kjørende og gående med bredde som 
tilsvarer framtidig sekundærvegnett (Malmø sentrum)                              

Eksempel på gaterom med 25-30 meters bredde som tilsvarer skala i framtidige hovedgater (Nydalen, Oslo)                       
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Det grønne nettverket 

“Det grønne nettverket” består av de allment tilgjengelige områdene som 
er bilfrie (grønnstrukturen). Disse områdene kan både være med harde 
flater, naturpregede eller være pleide parkarealer. Hovedgatene i bydelen 
går nord sør, mens de naturlige vassdragene danner tverrakser på dette. 
Gatestrukturer og grønnstrukturer kan på den måten koples sammen i et 
sammenhengende system av byrom. Grønne drag langs naturlige bekker er 
gir muligheter for en grønnstruktur med innslag av naturpreg som kan gi liv 
til en bydel med stram kvartalsstruktur. 

Bevaring og gjenåpning av lukkede vassdrag kan danne en sammenheng 
til landskapet rundt og gatenettet i bydelen.  En slik blågrønn struktur tar 
relativt lite arealer og viser seg å ha unike kvaliteter i byområder. Strukturen 
kan samtidig bidra til fordrøyning av overvann.  

Det finnes enkeltstående gamle furutrær spredt i området. Dette en rest 
av den opprinnelige furuskogen langs Mjøsa. Det er mulig å gjøre dette 
til et karakteristisk stedegent tre i den framtidige grønnstrukturen.  Furua 
danner en fin en kontrast til gateplantinger med lauvtrær. Noe fra det gamle 
landskapet bør bevares når bydelen transformeres, slik som verdifulle 
enkelttrær og vassdrag med grønne linjedrag. Grønnstrukturen bør 
være mest mulig sammenhengende både internt i området og ut mot 
omgivelsene. 

I tillegg til et sammenhengende grønt nettverk i området, er det behov for 
andre typer rekreasjonsarealer i bydelen 1). Disse arealene vil ha funksjon 
som aktivitetsområder og møteplasser. Noen av disse kan legges til en grønn 
tverrakse dersom den får tilstrekkelig bredde. 

Gangavstander for ulike brukergrupper kan gi utgangspunkt for vurdering 
av behovet for rekreasjonsarealer i bydelen. Erfaringer viser hvor langt de 
ulike aldersgruppene klarer å gå og hvilke aksjonsradius de har. Et lite barn 
50 meter. Et større barn 150-200 meter. En voksen turgåer og mosjonist 
klarer mye mer, men må også finne fram uten for mange barrierer. 

DNs håndbok 1) sier at mindre rekreasjonsarealer i den bebygde sonen 
bør ligge maks. 200 m fra boligen. Slike områder kan være på 5 daa 
størrelse og bør inneholde aktivitetsmuligheter og en liten møteplass med 
benker. Begrepene områdelekeplass og nærlekeplass i Kommuneplanens 
bestemmelser beskriver også behovet for disse funksjonene. Her er 
kravet på maks.150 m gangavstand for en nærlekeplass, og 300 m for 
områdelekeplass (med balløkke). 

1)  Direktoratet for naturforvaltning: Håndbok om planlegging av grøntstruktur i byer og tettsteder, 

Eksemler på nye typer grønne arealer i by. Øverst:  grønnstruktur med vann i byrom i Malmø, og nye byrom med gangakse i bydelen Fredriksberg, København. 
Under:  Klatretårn og grønt byrom i  “Bananna park” på Nørrebro, København (Nord Arkitekter / Schønherr Landskab)
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Identitet og stedskvalitet

Det er flere faktorer som er avgjørende for å heve stedskvaliteten og 
gi området en positiv identitet. Stedskvalitet viser seg å være et viktig 
lokaliseringskriterie. Dette gjelder særlig ved valg av bosted, men også for 
næringslivet er dette av betydning.

Byutviklingsområdet mangler åpenbare identitetsskapende elementer som 
for eksempel historiske bygnings-/industrimiljøer som kan få ny bruk. 

Identiteten til Bydel Nord må skapes gjennom transformasjon av området. 
Dette sammen med utvikling av blå og grønne strukturer kan endre 
stedskarakteren positivt. Fasadene i hovedgatene er veggene i bydelens 
viktigste fellesrom, og gir førsteinntrykk og markedsfører det som er 
innenfor. 

Arkitektur og estetiske kvaliteter bør vektlegges i utviklingen av bydelen. 
Bebyggelsen må være variert og gjerne nyskapende, ikke massiv og 
monoton. Den kan på ulike vis ta utgangspunkt i konteksten og stedet. De 
gamle trehusene i sentrum av Lillehammer er en merkevare for byen. Tre 
kan brukes i moderne bygg, på nye måter. 

Utviklingen av området kan ta utgangspunkt i kvalitetene som en gang var 
i landskapet med naturlige vassdrag og bekker. Dette kan gi området en 
identitet med historisk forankring, og kan blant annet gjøres tydelig ved å 
bruke elvenavn og historiske stedsnavn på nye steder.

Omgivende kulturlandskap bidrar til å gi området karakter. 

«Byutvikling handler i stor grad om å skape rammer for det livet vi vil 
ha i byene. Mennesker strømmer dit de blir invitert til å oppholde seg, 
steder med kvaliteter som gjør at de føler seg vel. Det er ikke overalt 
i byene det er slik. Vi søker en menneskelig skala og et stimulerende 
miljø å oppholde oss i. Det må byplanleggingen gi oss for at vi skal 
bruke byrommene»

Helle Søholt, Gehl Architects

Nyere bomiljø med gode bokvaliteter fra Vestra hamnen, Malmø, nederst t.h Prosjekt i Tre og by, Drammen, Øvre Sund studentboliger 

Eksisterende trær kan ha skulpturell virkning, som her ved Bjørkelunden. 
Siluetten av Jørstadhøgda danner fondmotiv nordover i Industrigata. 
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Klimavennlig byutvikling i Ørestaden; grønne byrom med lokal overvannshåndtering og god 
fotgjengervennlighet mellom høy næringsbebyggelse

En klimavennlig bydel

I en klimavennlig bydel er bebyggelsen tett. Det er korte reiseavstander 
og lavt transportbehov. Det blir mindre forurensing og trafikkproblemer 
når trafikken reduseres og arbeidsreiser skjer med sykkel i stedet for med 
personbil. En tett bebyggelse gir muligheter for mangfold og variasjon i 
byen. Tett byutvikling vil spare dyrket mark. Fortetting i nordre bydel med 
kort avstand til sentrum, høg arealutnytting, bolig, arbeidsplasser, handel og 
service på samme sted er et klimavennlig grep for Lillehammer. Bydelen kan 
bli et forbilde på klimavennlig byutvikling. 

Energiforbruk og klimagassutslipp knyttet til oppvarming av bygårder og 
boligblokker i flere etasjer, er lavere enn i småhusbebyggelse. 1) Byutvikling-
sområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Det vil derfor bli 
krav om tilknytning for nye byggeprosjekter. 

Byutviklingsområdet ligger på kollektivaksen mellom sentrum og Storhove/
Hil. Det bør bli høg frekvens på kollektivtrafikk slik at dette blir et reelt 
alternativ til bilbruk. Det må gjøres attraktivt å sykle. Tilrettelegging for 
sykkeltrafikk og sykkelparkering er tiltak for å oppnå dette.  

Andre klimatiltak er plan for lokal overvannshåndtering med fordrøyning 
blant annet i form av grønne tak. 

Det bør lages en strategi for bruk av klimavennlige byggematerialer som tre 
i nye bygg i prosjektområdet.2) Regionrådet for Lillehammer-regionen mener 
det er viktig å fremme økt bruk av tre som miljøvennlig byggemateriale Det 
skal arbeides med følgende målsettinger:

- Øke bruken av tre i høyere bebyggelse og i offentlige bygg. 
- Sørge for at bruk av miljøvennlige byggematerialer kommer inn i  
 planbestemmelser 
- Øke kunnskapen om bruk av tre som byggemateriale og skape en  
 positiv holdning til bruk av tre blant byggherrer, entreprenører og  
 arkitekter

  

Forprosjektert trehusbebyggelse som ny sjøfront i Stavanger som del av “Norwegian wood” satsingen 
1) (Studio Ludo/AART)

Ny barnehage på Våland i Stavanger med passivhusstandard, halvklimatiserte soner og miljøvennlig 
materialbruk. Barnehagen ble tatt i bruk januar 2013. 

1) Jahina Frahm Kringstad, Kompakt byutvikling i møtet med et endret klima - hvordan skape robuste byer? 
Master UMB 2009

2) Norwegian Wood var et av hovedprosjektene i Stavanger 2008 - Europeisk kulturhovedstad. Etter en pros-
jektperiode på fire år ble Norwegian Wood i 2008 avsluttet som prosjekt. I Prosjektet “Tre og by “vil Innovasjon 
Norge stimulere til økt bruk av tre i Norge, også i urbane strøk i 2013-2015. Prosjektinformasjon og eksempler 
finnes på www.nal.no
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2.2  DEN KOMPAKTE BYEN

En bystruktur med høy tetthet

Bydel Nord skal inneholde en stor andel boliger. Når flere bor tettere skapes 
et bedre grunnlag for aktive nærmiljø, mer miljøvennlig transport og bedre 
grunnlag for handel og næring. Byplanteoretisk er det flere fordeler ved en 
kompakt by. Høy tetthet oppnås gjennom å legge til rette for en urban by-
struktur fortrinnsvis med kvartaler og større byggehøyder enn det området 
har i dag. Bebyggelsen får en skala og en inndeling som gir gode byrom 
og solinnfall på fasader og utearealer. Gaterommene med hovedgater og 
sekundærgater danner sammen med grønnstrukturen utgangspunktet for 
kvartalsinndelingen. 

Det må diskuteres hvilke byggehøyder som bør tillates i en fortetting av 
bydelen. I dag er det få bygninger over 2-3 etasjer i området. Byggehøyden 
mot hovedgatene økes for å få definerte gaterom og kvartaler  

Bebyggelsen langs gatene må være høyere enn 2 etasjer og legges inn mot 
fortauet for å danne gode gaterom. Bebyggelsen bør videre deles opp og 
varieres i både uttrykk, høyde og tetthet. En bebyggelse i 3-5 etasjer sams-
varer med den skala vi finner i sentrum av Lillehammer, og tilsvarer pro-
porsjoner vi finner i større byer i Norge. Høydene holdes med dette innenfor 
rammene for byen ellers og danner ingen stor kontrast til omkringliggende 
områder. 
 
I bebyggelse over 4-5 etasjer tapes kvalitet fordi avstanden fra vindu/
balkong mot gateplan blir for stor. Det er ikke lenger mulig å skjelne ansikter 
eller kommunisere med personer på fortauet fra boligen, se figur til venstre. 

Hovedgatene i prosjektområdet dreier seg mer mot sørøst enn Storgata og 
vil derfor miste sola tidligere på dagen. Høye bygninger vest for gatene vil 
forsterke dette.  Varierte høyder og åpninger i fasadene vil bidra til mer sol 
langs hovedgatene. 

I Lillehammer sentrum er ofte forholdet mellom bygningenes høyde og 
gatebredden som 1:1.  Gatebredden varierer mellom 12-15 m, og bygnin-
gene mellom 9-12 meters gesimshøyde (3-4etg).    

I Oslo er det i sonen mellom ring 2 og indre by 3-5 etasjes bebyggelsen 
med hovedsaklig bolig og næring i 1.etasje mot definerte gaterom. Her 
fra Majorstua.   

Kontakt mellom bygning og gate er mulig fra de fem nederste etasjene. 
I de to nederste etasjene er det mulig å kommunisere.
Kilde: Jan Gehl, Byer for mennesker , sanser og skala. 2010

Varierende byggehøyder kan være aktuelt innen delområder. Bebyg-
gelsen på Vestra hamnen i Malmø ble er differensiert med høyre mot 
sjøfronten (7-8 etasjer) og med lavere bebyggelse mot gårdsrom og 

kanaler innenfor (3 til 4 etasjer) 

6,5m

13,5m

31m
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Sammenhengen til sentrum og omkringliggende 
områder

Mellom Rosenlund og bysentrum finner vi Storgata med småskala 
bybebyggelse i 1-2 etasjer, og Fåberggata med noe høyere bebyggelse. 
Dette «mellomrommet» er forbindelsen mellom Bysentrum og den nye 
bydelen i nord.

Det er mye biltrafikk og støy langs Fåberggata. Storgata og Gausdalsgata er 
roligere alternativer til Fåberggata. Storgata som fører rett til sentrum kan 
utformes slik at den blir en enda mer attraktiv gangforbindelse.  

Langs Fåberggata mellom Even Langseths veg og Nordre grenseveg er 
fasaderekka usammenhengende og det er parkeringsområder på sidene av 
vegen. Det kan være muligheter for støyskjerming av gangforbindelse og 
bebyggelse. Tiltak kan brukes til å “løfte” området visuelt og å gjøre det mer 
brukervennlig. 

Det kan benyttes ulike virkemidler for en framheving av gangforbindelsen 
i «mellomrommet», blant annet med markering av startpunktet ved Skurva/
Rosenlund. 

Et eksempel på et slikt prosjekt er Kulturaksen i Stavanger. Her er 
en strekning fra byrom i sentrum og ned til havna formet som en 
sammenhengende promenade med felles formingsvirkemidler.  

I tillegg til å legge til rette for og synliggjøre gangforbindelsen, kan 
«mellomrommet» langs Fåberggata utvikles videre. En gradvis økning av 
antall mål-punkt/bedrifter, sammen med en fortetting som skaper og fyller 
inn kvartaler, vil danne en bedre sammenheng i den urbane «by-veven». 

I byplangrepet må nye bebyggelsesstrukturer knyttes sammen med 
tilgrensende områder. Det bør særlig ses på sammenhenger mellom 
boligområder. Sammenheng mot boligområder er aktuelt særlig vest 
for Industrigata ved Moavegen i søndre delområde, og øst for midtre 
delområde, mot Smestad og Lundebekken. Boligområder kan behøve 
skjerming mot trafikkårer, mens handel med tunge varegrupper kan legges 
nært trafikken.  Der gatenettet er usammenhengende eller møter nye krav, 
kan plangrepet foreslå forbedringer. 

Byutviklingsområdet grenser mot det åpne jordbrukslandskapet i nord. 
Åpenheten fortsetter nordover fram til bebyggelsen ved Storhove (HiL) der 
bebyggelse og landskapsformer markerer en avslutning av byområdet.  

Prosjektområdet og sonen i “mellomrommet” mot sentrum 

Kulturaksen, Stavanger (Rambøll landskap )

“En urban byvev er en kompleks struktur som finnes primært i rommet mellom husene. Hver bygning 
innehar en eller flere menneskelige aktivitetsnoder (innganger, målpunkt). Noder varierer fra å være 
helt offentlige til å ha ulike grader av privatisering. Den urbane veven består av det fysiske miljøet med 
elementer som fotgjengerarealer, grønne områder, frittstående vegger og gater. Forskning viser at jo 
sterkere forbindelsene er, jo mer substruktur veven har, jo mere liv har byen.  

Kilde: Artikkel “Theory of the Urban Web”. Nikos A. Salingaros, University of Texas.
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Høgskolen i Lillehammer

Høgskolen i Lillehammer- Rosenlund Bydelssenter

Rosenlund Bydelssenter- Lilletorget

Rosenlund Bydelssenter- Lillehammer Skysstasjon

Rosenlund Bydelssenter- StampeslettaRosenlund Bydelssenter

“Byutvikling Nord”
Prosjektområde

Stampesletta

Sentrum

Strandtorget

Sykehuset

Maihaugen

3.0 km

30 min

17 min

1.4 km

16 min

8 min

1.7 km

21 min

9 min

1.6 km

20 min

15 min

Illustrasjoner på denne sideN viser områdets beliggenhet i forhold til sentrum og avstander for ulike trafikkanter mellom byutviklingsområdet til målpunkt i Lillehammer. 

«En byutvikling som gir vekst i biltrafikken 
og klimagassutslippene kan på sikt bidra til 
kapasitetsproblemer i veisystemet og dårlig 
fremkommelighet for næringslivets 
transporter og på arbeidsreiser, også i de 
mellomstore byene. 
En slik utvikling gir også dårligere forhold for 
kollektiv-, gang- og sykkelreiser, som 
diskutert. Dette kan virke negativt inn på 
byens attraktivitet som lokaliseringssted for 
særlig de kunnskapsbaserte næringene og 
andre næringer som ønsker relativt sentral 
lokalisering. 

Aud Tennøy (byplanlegger, forsker TØI)
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2.3 DEN FLERFUNKSJONELLE BYEN

Bosted, arbeid og handel på samme sted

I en funksjonsblanda by skal arbeidsplasser, bosted, service og tjenester 
samlokaliseres. Dette skaper utfordringer i forhold til at enkelte virksomheter 
vanskelig lar seg innpasse i en tett bystruktur med god bokvalitet. Helhetlig 
planlegging innenfor et stort område kan løse dette ved at det differensieres 
mellom delområdene. For eksempel kan støyutsatte arealer nær hovedveger 
forbeholdes næringsvirksomhet, mens indre kvartaler og arealer mot 
grøntstrukturen kan få en høy bolig-andel. Kontor- og servicearbeidsplasser 
kan uten større konflikter kombineres med boliger. Handel med plass- og 
transportkrevende varegrupper er særlig komplisert i kombinasjon med 
boliger. 

Byplangrepet må på bakgrunn av dette ta høyde for at enkelte delområder 
passer bedre til visse næringsvirksomheter enn andre, og kan vise disse 
områdene uten krav til bolig-andel.
 
Et annet forhold som tilsier differensiering av delområder er langsiktighet i 
forhold til utviklingen. Nordre delområde har en god beliggenhet i forhold til 
sol og utsikt, men omgivelsene er preget av støy fra E6. Delområdet kan ha 
potensiale for et større strategisk grep for eksempel lokalisering av bedrifter/
institusjoner med mange arbeidsplasser. En fortetting bør ikke blokkere for 
slike grep. 

Næringsattraktivitet og handel

Et hovedmål med Byutvikling Nord er at eksisterende næringsvirksomheter 
skal ha mulighet til å fortsette å drive innen området. Det er i tillegg 
ønskelig at nye bedrifter lokaliserer seg her. Det er viktig at næringsaktører 
og grunneiere får forutsigbare rammer i forhold til sin egen virksomhet. 
Utbyggere av bolig- og næringseiendom må få en fleksibilitet for tilpasning 
til markedsforutsetninger. De overordnede grepene må gi rom for 
kommersielle krav til investeringer i virksomheter og eiendommer slik at 
prosjektene kan bli gjennomførbare. En ny og tettere struktur må være 
romslig nok for effektiv transport til og fra bedriftene. 

God tilgjengelighet og synlighet er viktige lokaliseringskriterier for 
næringslivet. Byutviklingsområdet har en svært god beliggenhet ved 
ankomst til Lillehammer fra E6. En bedret adkomst til nordre del av 
Industrigata fra E6 er viktig for utviklingen av næringslivet her. Forlengelse 
av Industrigata til Storhovearmen kan bidra til dette. 

Kommuneplanens arealdel tillater følgende arealbruksformål innen 
transformasjonsområdene: Bolig, handel med tunge varegrupper, kontor, 
service- og tjenesteyting, bygninger for allmennyttige formål, hoteller og 
garasjeanlegg.

Lillehammer skal være et sterkt regionalt handels- og næringssenter. 
Kommuneplanen tillater  plass- og transportkrevende handel (tunge 
varegrupper) i prosjektområdet, mens øvrig handel skal begrenses 
til bydelssentret Rosenlund.  Storhandelskonsepter med detaljvarer 

tillates ikke. Dette er et bevisst politisk valg som er gjort for å sikre 
konkurransekraften til sentrumshandelen og et levende bysentrum. 

Varehandel er en viktig bidragsyter til sysselsetting. Næringen er i stadig 
utvikling med meget sterk konkurranse, spesielt fra nettbaserte konsepter 
Dersom Lillehammer skal opprettholde sin konkurransekraft, vil utvikling 
av nye og effektive handelsarealer være svært viktig. God tilgjengelighet 
og effektiv drift er blant de beste forutsetninger for trygge, lokale 
arbeidsplasser. 

Lokalisering av varehandel i området må vurderes ut fra om varegruppen 
egner seg i kombinasjon med boliger. Så lenge kommuneplanen kun tillater 
varehandel med tunge varegrupper, kan det være utfordrende å fylle 
næringsarealene i bydelen. Å tillate storhandelskonseptene vil på sin side 
være utfordrende i forhold til bysentrum da disse inneholder varegrupper 
som er i direkte konkurranse med sentrumshandelen.

Storhandelskonseptene, enten det er lette eller tunge varegrupper, har 
tradisjonelt forutsatt en bygningskonstruksjon, en arkitektur og en arealbruk 
som er vanskelig forenlig med en tett bymessig struktur. Byggherrene 
må utfordres til å finne nye løsninger for sine forretninger som kan bedre 
innpasses i en moderne bymessig struktur der gaterommet spiller en viktig 
rolle.  Kontor, service- og tjenesteyting er næringskonsepter som kan 
innpasses i en urban bystruktur og kombineres med boliger

Fleksibilitet i bebyggelsesstrukturen

Store kvartaler gir fleksibilitet til egne løsninger inne i kvartalene. Dette 
kan gi funksjonalitet for store handelsarealer og godt dimensjonert 
trafikksystem, samtidig som det skapes et tett og urbant bymiljø som 
er attraktivt for boliger. Bebyggelsesstrukturen i den nye bydelen bør 
gi mulighet for at bomiljøet kan utformes med romslige utearealer 
og grønnstruktur selv i de tette og flerfunksjonelle områdene. 
Parkeringsløsninger kan integreres i strukturen når delområder 
transformeres fra grunnen av. 

Eksisterende store næringsbygg som er utfordrende å innpasse i en ny 
bymessig struktur, består ofte av konstruksjoner som enkelt lar seg fjerne 
eller endre. Dette gir muligheter for en transformasjon i tråd med hoved-
grepet. Ved utforming og nyetablering av næringsbygg bør det tenkes 
fleksibilitet i forhold til endring av bruken. Næringsbyggene må utformes for 
å kunne endre innhold over få år.

Skole og barnehage

Skole og barnehager kan innpasses i byutviklingsområdet. Behovet for ny 
eller utvidet skole i Nordre Ål er under vurdering. En eventuell skole bør ligge 
i tilknytning til et større uteareal på terreng med gode solforhold, der trafik-
ksituasjonen er trygg. Lokaliseringen kan ses i sammenheng med behov for 
en større kvartalspark i prosjektområdet.

Barnehager er eksempel på en funksjon som kan ligge i de første etasjene 
med inngang fra gateplan.  Det må også her være god tilgjengelighet til 
utearealer på terreng med gode solforhold.  

Dagligvare forretning i 1. etasje, 8-tallet, Ørestaden. 

Begreper knyttet til handel

I kommuneplanens arealdel (2011-2024) er handel delt inn i tunge 
og lette varegrupper. 

Tunge varer er definert som plass og transportkrevende vare-
grupper. Dette er motorkjøretøyer, landbruksmaskiner, trelast, 
byggevarer, varer fra planteskoler/hagesentre, møbler, hvitevarer 
og brunevarer. 

Med lette varer menes andre varegrupper enn dette. 

Storhandel er handelskonsepter som krever store arealer og som i 
hovedsak retter seg mot et regionalt marked. Storhandel kan være 
lette eller tunge varegrupper.

“10 - minutters byen”, med nærhet til viktige 
funskjoner i gangavstand fra boligen

10 min
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2.4  BYEN TAR FORM

Initiativer

I Byutvikling Nord finnes det flere initiativer som nå er i tidlige planfaser (se 
kartskissen). I disse prosjektene må det legges til rette for et samarbeid som 
sikrer at det tas helhetlige grep for en overordnet gate- og byromstruktur 
med et langsiktig perspektiv.

Det offentlige (kommune/region/stat) bør går foran i prosessen med 
sikring og opparbeiding av den offentlige infrastrukturen. Dette vil ha 
tiltrekningskraft, skape investeringslyst og virke positivt for næringslivet 
og eiendomsutviklerne. Satsing på kollektiv, gang- og sykkel er virkemidler 
som det offentlige har satt i gang, og som kan utvikles videre for 
prosjektområdet. 

Temporære anlegg
Byutvikling og transformasjon tar tid, men temporære anlegg for videre 
utvikling kan skape engasjement og interesse. En ide som kan benyttes 
er midlertidige kontor og næringslokaler i kontainere. Dette kan etableres 
raskt, og flyttes igjen når ny permanent bebyggelse kommer. Andre 
temporære tiltak og aktiviteter kan være knyttet til grønnstruktur og 
gatestruktur.

Temporære tiltak kan gi fleksibilitet og dynamikk i området. Eksisterende 
bygningsmasse kan transformeres midlertidig, til midlertidige formål.  

 

Igangsatte initiativer i byutviklingsområdet

Temporært tiltak “Parking day”Konainerbebyggelse 

“Vi måtte skjønne på nytt at byen er for menneskene som skal bo, 
arbeide eller bare oppholde seg der. Problemet for norske byer er at de 
er ukritiske til utbygginger og etableringer fordi de er glade bare det 
skjer noe. Virkeligheten er at byutvikling må planlegges over 50 til 75 
års perspektiv, mens investorer og private utbyggere flest tenker fem 
til sju år fram i tid.”  
  
Tore Opdal Hansen, Ordfører i Drammen
(http://www.gd.no/kultur/article5618813.ece)
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3.1 HOVEDPRINSIPPER

 Bebyggelsesstruktur

Bebyggelsen forholder seg til en bymessig kvartalsstruktur, med store 
kvartaler. Bebyggelsen plasseres langs gatene og må følge prinsipper 
som bidrar til å definere kvartalet og understreke gaterommene. Inne i 
kvartalene skal det være større frihet til å løse prosjektene slik at det blir 
rom for ønsket funksjonalitet og bokvalitet. Utearealer og gater danner 
en sammenhengende byromstruktur der gaterommet er hovedelementet. 
Gaterommets plassering og utforming er et resultat av bebyggelsen 
omkring, de sammenhengende grønne strukturene, veggeometrien og 
hvilke funksjoner gaterommet skal ivareta. Endring av geometrisk tverrsnitt 
fra veg til gate gir området et strammere og mer bymessig preg.

 Grønnstruktur 

Den blå-grønne strukturen danner sammen med de offentlig gaterommene 
og de private felles uterommene et nettverk av grøntarealer. 

 Vegstruktur

Hovedgatene Industrigata og Gudbrandsdalsvegen er hovedveger gjennom 
byutviklingsområdet. Disse danner sammen med sekundærvegene 
utgangspunktet for en ny kvartalsinndeling.
Sekundærvegene er tverrgater som gir åpne utsiktsakser mot vest, og 
trekker landskapet mot Mjøsa sterkere inn i byrommene. I dag er det aksen 
langs Gudbrandsdalsvegen med Jørstadhøgda som fondmotiv som er mest 
synlig. God romfølelse og utsikt vil gi kvalitet til de nye gatene.  
Gatene er først og fremst trafikkårer men skal også fungere som grågrønne 
strukturer på tvers av området. 

 Funksjon

Det legges opp til en funksjonsblandet bybebyggelse. For kombinerte 
prosjekter anbefales næringsbebyggelse i første etasje, eventuelt andre 
etasje, mot gateplan, og boligbebyggelse over. Bebyggelsen skal ha 
transparens i første etasje og kommunisere med byrommet. Virksomhetene 
skal ha innganger langs hovedgate. Funksjonsdelingen kan differensieres i 
enten bolig eller næring internt i storkvartalet eller i delområdet.

DEL 3 ANBEFALING AV BYPLANGREP

Bebyggelsesstruktur

Dagens situasjon Framtidig situasjon

Kvartalbebyggelse 
og gaterom

Fra industriområde til kvartalstruktur

Fra ugjennomtrengelige flater og grønnstruktur 
som “left over space”, til gode blågrønne 
strukturer

Industriområde

Grønnstruktur

Gode blågrønne strukturer 
og gjennomtrengelige flater

Harde flater,
manglende grønnstruktur

Fra områdetafikk til “trafikk i gata”

Vegstruktur

Kvartalstruktur med 
hovedgater og 
tverrgater

Varelevering og korttidparkering i 
gata/ parkering i kvartalstruktur 

Ustrukturert trafikkbilde

Fra industri til et sammensatt funksjonsbilde

Funkjson

Kombinasjon bolig/næringIndustri/ næring
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3.2  HOVEDINNDELING

Byutviklingsområdet er inndelt i tre delområder for felles planlegging, 
søndre, midtre og nordre del.

Gudbrandsdalsvegen og Industrigata beholdes som hovedgater. Disse 
utvikles fra veg til attraktive gateløp.

Arealene mellom de nord-sørgående hovedgatene deles opp i kvartaler ved 
hjelp av tverrgående gater, sekundærgater. 

Grønnstrukturen bygger på de eksisterende øst-vestgående dragene langs 
bekker og gangveger. Der avstanden er for stor, suppleres strukturen med 
ny tverrforbindelse. Gangforbindelser langs hovedgatene danner sammen 
med tverrgående grønne soner et variert ferdselsnett. 

Gatestrukturen og grønnstrukturen gir sammen en hovedinndeling i 
kvartaler. Kvartalenes størrelse gir fleksibilitet for kombinert bolig- og 
næringsbebyggelse. 

«Lillehammer er noe så løfterikt som en atypisk norsk by med 
vanvittige muligheter» 

Karl Otto Ellefsen rektor AHO
(http://www.gd.no/kultur/article5618813.ece)

Delområder

Hovedgater

Sekundærgater

Grønnstruktur

Kvartalsstruktur

Bebyggelsesstruktur

Dagens situasjon Framtidig situasjon

Kvartalbebyggelse 
og gaterom

Fra industriområde til kvartalstruktur

Fra ugjennomtrengelige flater og grønnstruktur 
som “left over space”, til gode blågrønne 
strukturer

Industriområde

Grønnstruktur

Gode blågrønne strukturer 
og gjennomtrengelige flater

Harde flater,
manglende grønnstruktur

Fra områdetafikk til “trafikk i gata”

Vegstruktur

Kvartalstruktur med 
hovedgater og 
tverrgater

Varelevering og korttidparkering i 
gata/ parkering i kvartalstruktur 

Ustrukturert trafikkbilde

Fra industri til et sammensatt funksjonsbilde

Funkjson

Kombinasjon bolig/næringIndustri/ næring

Eksempel på kvartalsstruktur, Grønland, Oslo
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Bjørkelunden

Lundebekken 

Hammersengflåa

Byomformingsområde

Gater

Hovedgater

Jernbane

Mellomsone langs Lillehammervegen

Grønne områder

Delområde sør

Delområde midt

Delområde nord

Kvartalsnummrering

3.3 OMRÅDEORGANISERING

Byutvikling Nord har ulik karakter fra sør til nord. Søndre del omfatter 
bydelssenteret Rosenlund og ligger nærmest sentrum, handel og service. 
Næringsdrivende har også signalisert ulike ønsker i sør og nord. Til sammen 
gjør dette at det i byplangrepet bør legges ulik vekt på både dimensjoner og 
krav til innhold i de ulike delområdene. 

 Område sør 

Området deles i fem store kvartaler mellom Moavegen og 
Gudbrandsdalsvegen. Det legges opp til kombinasjon av bolig og næring 
med en høy bolig-andel i dette delområdet. Boligbebyggelse kan ligge i 
egne soner i kvartalet, dersom ønsket bokvalitet blir vanskelig å kombinere 
med næringsvirksomhet. Området bør bli tett og bymessig med en stram 
kvartalsutforming og høy arealeffektivitet. 

 Mellomsone langs Lillehammervegen 

Områdene langs Lillehammervegen har vegtrafikkstøy som gjør denne 
sonen mindre attraktiv for boligprosjekter, og det bør ikke være et krav å 
bygge boliger her. Bebyggelsen organiseres mot gatene slik som i område 
sør.

 Område midt

Området deles i tre kvartaler mellom Industrigata og Gudbrandsdalsvegen. 
Kvartalene kan få en friere bymessig form og mer grønt i forhold til søndre 
delområde. Kvartalene trenger ikke å forholde seg like strengt til gaterom og 
gatebredde som i delområde sør. Boligbebyggelse kan få kvalitet ved å ligge 
i egne soner i kvartalet, og ikke nødvendigvis i samme bygg som næring. 
Bebyggelsen skal henvende seg mot hovedgatene. Hvordan bolig og næring 
kombineres er avhengig av solforhold, trafikk og nabotomtas aktivitet. 

Grøntområdet langs Bjørkelunden utvikles til park med aktivitetsområde for 
blant annet ballspill. Lundebekken kan sikres og utvikles som smalt blågrønt 
drag. 

 Område nord

I delområde nord legges det opp til en strukturering av bebyggelsen mot 
gate, og en friere kvartalsstruktur i forhold til resten av byutviklingsområdet. 
Området kan gjøres mer attraktivt med definert gateløp og organisering av 
ute-lager og varelevering i bakkant av bebyggelsen. 

Det kan dannes klynger av samme type bedrifter i nordre del av 
Industrigata. Disse kan dele på arealer til for eksempel kundeparkering, 
lokaler og bedriftskantiner. 
I dette delområde ligger det spesielt til rette for lokalisering av en større 
strategisk arealbruk. Prosjekter med for eksempel selveier-boliger kan 
blokkere for en slik mulighet. Det foreslås derfor at krav om boliger ikke 
settes i første omgang. Eventuelt kan det lages rekkefølgebestemmelser for 
formålene i videre planarbeid. 

TEGNFORKLARING
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Hovedgate

Hovedgate

Hovedgate

Hovedgate

Hovedgate

åpent mot 
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næring 1-2 et + bolig 2-3et

boig/næring uten boligkrav 3-5et

BYMESSIG KVARTALSSTRUKTUR 

næring/bolig  evt. i egne bygg

STRUKTURERING LANGS HOVEDGATE, FRIERE KVARTALER

næring/bolig uten bolig krav

SAMMENHENGER OG GRØNTSTRUKTUR

sammenheng til tilgrendsende boligområder 

overordna grønnstruktur

TETT BYMESSIG KVARTALSSTRUKTUR

bolig

TEGNFORKLARING

Næring uten boligkrav 

P: Område nord  (11-14)

S: -

Næring/bolig i mer åpen 
kvarttalsstruktur

P: Område midt (kvartal 9-10)

S: Område sør, mellomsone, 
område nord

Næring uten boligkrav i 
kvartalsstruktur 

P:  Mellomsone (kvartal 6-8) 

S: Område nord

Næring/bolig i tett 
kvartalsstruktur 

P: Område sør (kvartal 2-5)

S: Alle

3.4 VALG AV KVARTALSSTRUKTURER

Det kan være flere varianter for valg av kvartalets struktur. Til høyre vises 
de anbefalte prinsippene for hvert delområde. Det er vist et prioritert 
utbyggingsmønster for hvert delområde (symbol P), men det åpnes for 
fleksibilitet, slik at det også blir mulig med en sekundær struktur (symbol S). 

Hovedgate
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3.5  BEBYGGELSE I KVARTALSSTRUKTUR

Valg av bebyggelsesstruktur

Bebyggelsens form og volum 

Kvartalene i søndre og midtre del av byutviklingsområdet vil være større enn 
i sentrum av Lillehammer. Sentrum har kvartaler som er ca.100x100 m og i 
prosjektområdet er de ca.140x140 m. Kvartalene er mer vendt mot sør enn i 
sentrum, og dette gir gunstige solforhold ved utforming av ny bebyggelse. 
De store kvartalene gir mulighet for varierte og fleksible planløsninger inne 
i kvartalet.

Ut fra vurderinger i kapitlet foran, anbefales byggehøyder på 3-5 etasjer. 
Det bygges ut til en fastsatt byggelinje. En femte etasje bør generelt være 
tilbaketrukket fra gaterommet. I kombinasjonsområdene bør næringsarealer 
primært legges i første etasje, alternativt også i andre etasje. Det er viktig at 
bebyggelsens fasade møter bakken med omtanke for detaljer og byrom. 

Bebyggelsen må gjøres variert og oppdelt slik at den ikke framstår som 
monoton eller massiv. Volumer kan omfordeles med åpninger i et hjørne 
og opptrekk andre steder i bebyggelsen. Åpning av kvartalet bør tilpasses 
gaterommet. 

Husene møter bakken i prosjekter fra Arkitektkontoret Brodkorp, Norge

Bygningsvolumene som vender mot hovedgatene må brytes opp og varieres. Fasadene på bebyg-
gelsen mot gatene skal ha en sammenhengende form, god rytme og målpunkt og transparens i 1. 
etasjene. 

variert

monoton

Fasader mot gate i inntil 4 etasjer 

Eksempel på kvartalsstruktur, England

140 m

20 m

14
0

 m

Bebyggelsen kan struktureres på ulike måter i de bymessige kvartalene. 
Illustrasjonen under viser noen eksempler. Bebyggelsen skal være så 
sammenhengende langs gaterommet at dette blir godt definert. 
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Husene møter bakken i prosjekter fra Arkitektkontoret Brodkorp, Norge

Mulighet for omfordeling av 1/6 av volumet

Få innganger

Mange innganger

Få publikumsinnganger og lange blanke fasader er lite 
attraktivt, skaper lite aktivitet, liten visuell interesse og 
kjedelig bymiljø.

Ved å få �ere publikumsinnganger, rettet mot gaten, 
øker man den visuelle interessen, skaper mere aktivitet 
og skaper et bedre bymiljø, som er mer interessant for 
mennesker.

GENERELLE PRINSIPPER FOR KVARTALSFORM OG PLASSERING AV INNGANGER

Lav kvalitet på form

Høy kvalitet på form

Illustrasjonen viser hvordan utforming på byggnin-
gene ikke henvender seg mot gaten, og skaper 
dårlige byrom og bebyggelseslinjer.

Her kan man se hvordan en bedre strukturert 
bebyggelse skaper en mer de�nert fasadelinje.

Krav til utearealer 

Det bør settes krav til minimum uteareal i kvartalsstrukturen. Som størrelse 
på gårdsrom eller uteareal er Sigrid Undsets plass i Lillehammer en 
referanse. Plassen er ca.40x40 m (1600m2).  Kvartaler med en størrelse på 
140x140 m2 bør ha større utearealer enn dette.

Ut fra en vurdering av dimensjoner og bygge-muligheter bør kravet til 
utearealer settes til 2000 m2 + 200 m2 fordelt på bakkeplan, hvorav det 
skal inngå et sammenhengende gårdsrom på 40x40 m. Noe av arealet bør 
være på terreng for å gi muligheter for etablering av større trær. Arealet 
på bakkeplan kan for eksempel være et inntrukket inngangsparti, eller i 
overgangen mellom tverrgate og gårdsrom. 

I kvartaler med boligbebyggelse inntil 3 etasjer anbefales det å sette krav 
til et minimum utendørs oppholdsareal pr enhet på 30 m2.  Dette vil øke 
det felles private utearealet (2200m2) som nevnt over. For boligbebyggelse 
over 3 etasjer, brukes 30m2 som retningsgivende. Størrelse og utforming 
må oppfylle visse krav og tilpasses i de enkelte prosjekter. Lekeplasser for 
små barn (nærlekeplass, 0-6år) kan innpasses i private fellesarealer som 
gårdsrom og bør plasseres inn mot de tverrgående grønne strukturene, på 
solfylte arealer, og på den delen av fellesarealene som ligger på terreng og 
ikke på dekke/tak. Bebyggelse over to etasjer kan ha uteareal på takterrasse.

Minimum utreareal

Bebyggelsen kan ha opptrekk og varieres i høyden 

Inntrekk eller åpning i deler av kvartalet, og i et av hjørnene, kan begrunne 
ekstra etasjer som opptrekk i tilsvarende volum. Slike opptrekk må ikke føre 
til at det blir for dårlige solforhold på utearealer. Det synes som det kan 
være best å plassere eventuelle opptrekk (tårn) i nordvest. Varelevering og 
innkjøring kan av samme grunn være hensiktsmessig å plassere i nordvestre 
hjørne.  

For å gi variasjon og mulighet til å åpne kvartalene samt bygge enkelte 
opptrekk, kan 1/6 av volumet tas ut og bygges i høyden. Det anbefales 
samtidig at det settes retningslinjer om at tre hjørner av kvartalet skal være 
bebygd. 
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Passasjer gjennom kvartalet i to retninger i kvartaler med kombinasjon bolig/næring.

Krav til utearealer 

Det bør settes krav til minimum uteareal i kvartalsstrukturen. Som størrelse 
på gårdsrom eller uteareal er Sigrid Undsets plass i Lillehammer en 
referanse. Plassen er ca 40x40 m (1600m2).  Kvartaler med en størrelse på 
140x140 m2 bør ha større utearealer enn dette.

Ut fra en vurdering av dimensjoner og byggemuligheter bør kravet til 
utearealer settes til 2000 m2 + 200 m2 fordelt på bakkeplan, hvorav det 
skal inngå et sammenhengende gårdsrom på 40x40 m. Noe av arealet bør 
være på terreng for å gi muligheter for etablering av større trær. Arealet 
på bakkeplan kan for eksempel være et inntrukket inngangsparti, eller i 
overgangen mellom tverrgate og gårdsrom. 

I kvartaler med boligbebyggelse inntil 3 etasjer anbefales det å sette krav 
til et minimum utendørs oppholdsareal pr enhet på 30 m2.  Dette vil øke 
det felles private utearealet (2200 m2) som nevnt over. For boligbebyggelse 
over 3 etasjer, brukes 30m2 som retningsgivende. Størrelse og utforming 
må oppfylle visse krav og tilpasses i de enkelte prosjekter. Lekeplasser for 
små barn (nærlekeplass, 0-6år) kan innpasses i private fellesarealer som 
gårdsrom og bør plasseres inn mot de tverrgående grønne strukturene, på 
solfylte arealer, og på den delen av fellesarealene som ligger på terreng og 
ikke på dekke/tak. Bebyggelse over to etasjer kan ha uteareal på takterrasse.

Eksempler på uteareal i  kvartaler med gode bokvaliteter (Vestra hamnen, Malmø)

Uteareal i bebyggelse kombinert med boliger, 30m2 pr enhet, henvendt mot offentlig friområde/
sekundærgate.
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Høyhus

Det bør settes særlige krav til prosess for eventuelle utbyggingsønsker 
om høyhus eller andre bygg som vesentlig utfordrer bydelens skala. Det 
anbefales at spørsmålet om lokalisering av høyhus i området ses nærmere 
på i neste planfase. Oppgaven kan være å redegjøre for hvordan høyhus 
kan påvirke bydelen positivt, og ta stilling til fjernvirkning og silhuetten mot 
byen. 

Momenter som taler for høyhus: 
•	 Markere	knutepunkter	i	byen,	landemerkeeffekt,	portaleffekt
•	 Markere	en	linje	eller	akse	i	landskapet
•	 Høyhus	kan	være	attraktivt	for	noen	typer	funksjoner;	kontorer,		
 studentboliger, seniorboliger
•	 Gir	høy	arealutnyttelse,	gunstig	i	en	ATP-sammenheng
•	 Med	riktig	utforming	kan	moderate	høyhus	være	energiøkonomisk		
 gunstig
•	 Kan	gi	høy	økonomisk	avkastning	for	grunneier/utbygger	
 (hvis markedet er der) 

Momenter som må analyseres i forbindelse med forslag om høyhus er:
•	 Høyhus	trekker	ned	vinder	og	skaper	turbulens	ved	bakken,	kan		
 unngås ved sokkeletasjer med større grunnflate
•	 Slagskygge	for	nærliggende	områder	–	må	plasseres	for	å	unngå		
 uheldige virkninger
•	 Sperring	av	utsikt	for	naboområder,	plassering	og	bredder	på		
 høyhus 
•	 Tilpassing	til	skala	i	nabolag
•	 Maksimale	høyder	må	vurderes	i	forhold	til	skala	i	
 landskapsrommet (jfr. sykehuset som med 13 høye etasjer  
 sprenger  målestokken i byen)  

Høyhus kan umiddelbart vurderes som vanskelig å innpasse i en tett 
bymessig kvartalsstruktur. I delområde nord og midt kan boligbebyggelsen 
ha “pauser” i overgangssoner, der mulighetene for høyhus kan være 
tilstede. 

Nordre delområde ligger ca. 20 meter lavere i landskapet enn Gudbrands-
dalsvegen, og et høyhus vil ha liten konsekvens for bakenforliggende 
bebyggelse. Et høyhus her kan markere overgangen mellom by og land.

               

     

Eksempel på bygning med boliger som er vesentlig høyere 
enn omkringliggende bebyggelse er YK huset i Lillehammer . 
Huset er 8 etasjer.  

Eksempler på nyere høyhus 
fra Wingårdh arkitekter, 
Sverige

Høyhus av tre under bygging i Bergen (Sweco)

Eksempler på nyere høyhus, Helen & Hard, 
Norge
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3.6  FORTETTINGSPOTENSIALE

Utgangspunkt for å beregne et fortettingspotensial er volum og høyder. 
Bebyggelsesstrukturen i volum og høyder er illustrert i figuren til høyre. 
(Strukturen er et eksempel og kan endres). Fortettingspotensialet i den 
illustrerte strukturen tilsvarer 100.000 m2 bebygd areal (grunnflate/
fotavtrykk).  På illustrasjonen er det også vist fortettingsmuligheter i 
randsonen utenfor prosjektområdets avgrensning. 

Antall boenheter 
En boenhet er beregnet til i gjennomsnitt 100 m2 i bruttoareal.  

I søndre og midtre delområde unntatt mellomsonen er det med tre etasjes 
boligbebyggelse et potensiale på ca.2000 boenheter. 

Med to etasjes boligbebyggelse er et potensiale på 1400 boenheter i søndre 
og midtre delområde. 

I en mellomsone langs Lillehammervegen er det mest aktuelt for 
næringsbebyggelse. Hvis det teoretisk sett bygges boliger her i to etasjer 
over næringsbebyggelse er potensialet 100 boenheter. Med tre etasjer over 
næringsbebyggelse er potensialet på ca 160 boenheter. 

I nordre delområde er det mest aktuelt for næringsbebyggelse. Hvis det 
teoretisk sett bygges boliger her i to etasjer over næringsbebyggelsen er 
potensialet 600 boenheter. Med tre etasjer boligbebyggelse er potensialet 
900 boenheter. 

Samlet for hele byutviklingsområdet betyr dette at målsettingen om 1000 
boenheter kan nås uten innslag av boliger i deler av strukturen. 

Areal til næringsformål
Næring i alle første etasjer gir en teoretisk mulighet for 100 000 m2 næring-
sarealer totalt i den illustrerte strukturen.  Dette er fordelt med 60 daa i 
søndre del, 15 daa i midtre del og 25 daa i nordre del. 

 

nordre delområde

Illustrert struktur som bygger på prinsippene i byplangrepet

Søndre og midtre delområde 

3 etg: 2000 boenheter (totalt 4-5 etasjer)
2 etg: 1400 boenheter (totalt 3-4 etasjer)
 

Nordre delområde

3 etg. 900 boenheter (totalt 4-5 etasjer)
2 etg: 600 boenheter (totalt 3-4 etasjer)

søndre delområde

midtre delområde

mellomsone
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søndre delområde

3.7 VEGSTRUKTUR

Det bør anlegges «snarveger», tverrgater og forbindelser som gjør at 
kjørelengden kan reduseres og gatenettet blir mer sammenkoblet. Både 
mot sør og vest er gatenettet labyrintpreget med få kryssingsmuligheter 
under jernbanen, og manglende sammenheng mot sør. Gausdalsgata og 
Gardvegen er ikke gjennomgående for biltrafikk.  Utenom Lillehammervegen 
er det kun muligheter for planskilt kryssing av jernbanen ved Moavegen og 
Mosoddvegen. Det er 800 m mellom disse. Jernbanen virker dermed som 
en barriere langs søndre del av byutviklingsområdet. Mot øst er det også 
behov for tydeligere gangforbindelser. Gangforbindelser bør knyttes bedre 
sammen i en ny bymessig struktur i området fra Rosenlund og nordover mot 
Hammersengvegen. Ny hovedsykkelveg langs Gudbrandsdalsvegen er et 
viktig element i det nye gatenettet.

Når forlengelse av Industrigata til Fåberggata gjennomføres, vil 
trafikkmengdene fordele seg jevnere mellom Gudbrandsdalsvegen og 
Industrigata. En ny rundkjøring Lillehammervegen / Industrigata vil knytte 
det nordre delområdet bedre til hovedvegsystemet og E6.  Alternativt 
må det sees på muligheter for å utbedre eksisterende vegsystem via 
Lagervegen. En bedre tilgjengelighet for det nordre delområde vil kunne 
gjøre at bedriftene der kan tiltrekke seg kunder i sørgående retning fra E6 
og bidra til å dempe eventuell handelslekkasje til resten av Mjøsregionen. 

Det bør legges til rette for bruk av kollektivreiser. Godt plasserte 
holdeplasser og kollektivprioritering i trafikken og hyppige avganger vil 
gjøre kollektivtilbudet attraktivt. Bussruter bør gjennomgås med tanke på 
den nye bystrukturen. Bymessig løsning med kantparkering bør benyttes for 
holdeplassene.  

Gjennom en økt satsing på faste timesavganger for bybussen på 
Notodden (med 12 300) innbyggere) oppnådde man en tredobling av 
trafikken fra 1992-1993, og i tillegg fikk man en ytterligere vekst på      
40 % de neste 5 årene.  (Aud Tennøy, 2012). 

2

3
3

Tiltak i gaterommene

1
Nytt kryss ved forlengelse av Industrigata sørover til Fåberggata. 
Fordeling av trafikken på Gudbrandsdalsvegen og Industrigata. 
“Rundkjøringsmulighet for store biler. Forbedret kapasitet ved 
Skurva-området

2
Rundkjøring i plan i Industrigata/Lillehammervegen

3
Gatetverrsnitt, parkering, kollektivfelt, gang- og sykkelbaner i 
Industrigata og i Gudbrandsdalsvegen. Høyere kvalitet i 
gaterommet

1Byutviklingsområde

Nye vegforbindelser

Opprustning av veg

Nye gangforbindelser
Gardvegen

Gausdalsgata

Mosoddvegen

Moavegen

Jernbanen

Rosenlund

Ham
m

ersengvegen

Fåberggata

Industrigata

Gudbrandsdalsvegen

Lagerve
gen

Stramt og mer bymessig gaterom, også med eksempel på bruk av belysning for å definere rommet. 
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Fra veg til gate

Gaterommet må gjøres bymessig, funksjonelt og attraktivt. Industrigata og 
Gudbrandsdalsvegen utformes med brede fortau, treplantinger og enkel 
kryssing av kjørebanen. Ny gatebredde er vist med 25-30 m. Det skal være 
plass til kollektiv, sykkel og korttidsparkering gateløpet.  

Gaterommene gjøres smalere og mer definert. Det må generelt legges opp 
til tosidige gjennomgående fortau langs hele gatenettet. Det kan gjøres 
unntak for tverrgater som legges langs et grønnstrukturdrag. 

Tverrprofilene for hovedgater viser prinsipper som skal utdypes videre i 
områdereguleringer og de enkelte prosjektene. Sekundærgatene kan ha 
noe smalere gaterom, ned mot 15m. 

I kvartalsstrukturen må bebyggelsen gå helt ut til byggelinjen. Åpninger i 
kvartalsstrukturen kan fylles inn eller repareres med visse tiltak, for eksem-
pel byrom/møteplasser, vegetasjon eller andre installasjoner av høy kvalitet.

Gaterommet defineres inntil bygningskroppen. Gaterommene vil i 
utgangspunktet være et offentlig ansvar. Ansvar for utbedring, anlegg, drift 
og vedlikehold kan fordeles gjennom utbyggingsavtaler. 

Gudbrandsdalsvegen

30m

Gudbrandsdalsvegen

Industrigata

Industrigata

26m

Gudbrandsalsvegen - gatetverrsnitt eksisterende (over)
Nytt smalere gateløp med nye byggelinjer (under)

Industrigata - gatetverrsnitt, eksisterende (over)
Nytt smalere gateløp med nye byggelinjer (under)

Visualisering av dimensjoner i gaterommet i Gudbrandsdalsvegen i en mulig framtidig situasjon. Trærne er eksisterende. 
Rambøll (Marius Løkken Skogvang, Rambøll)

DAGENS SITUASJON

DAGENS SITUASJON

NY SITUASJONNY SITUASJON
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Prinsipper for parkering og varelevering

Hovedprinsippet er at parkering skal være under tak eller terreng. For 
boliger og kontorbygg bør dette være et krav. For handel og service kan 
parkeringsløsningen være mer nyansert, men store utendørs parkeringsare-
aler må unngås. 

1000 nye boenheter i området, vil kreve parkeringsareal for en bil pr bolig på 
til sammen 25 daa (hver bil tar 25m2). Dette må plasseres slik at gatestruk-
turen beholdes.

Figurene under til venstre viser prinsipper for plassering av parkering i 
forhold til ny bebyggelse. Parkering under terreng eller tak anbefales for 
boligbebyggelse med tre eller flere etasjer. Innkjøring til parkeringskjellere 
bør ikke legges mot hovedgatene, men langs tverrgatene. Sammen med 
plassering av innganger mot hovedgaten, vil dette gi en god strukturering 
av gaterommet. 

Inne i kvartalet kan det settes av mindre arealer for parkering på dagtid 
for eksempel for 10 biler som gir et rektangulært uterom på 17x20 m. 
Gjesteparkering og kundeparkering som ikke får plass inne i kvartalene, kan 
være kantparkering i sekundærgater og eventuelt langs hovedgatene, som 
korttidsplasser.  Ansattparkering kan plasseres i gangavstand. Kantparkering 
må koordineres med sykkelveger og kollektivfelt. I større prosjekter kan det 
være mulig å samarbeide om felles parkeringsanlegg som parkeringshus. 

Varelevering og henting bør hovedsakelig skje langs sekundærgatene. 
Innkjøringer fra sekundærgatene bør være fra nord for ikke å bruke 
verdifulle solfylte deler av gaterommet. For å få kontinuitet i fortau og gate, 
bør varerelevering og henting skje på samme sted i kvartalet. 
  
Det bør legges til rette for gode sykkelparkeringer for ansatte, samt utlåns-
sykler som fremmer sykkelbruk og er effektive på korte avstander. 

Prinsipper for parkering i bymessig gatestruktur

Industrigata

Gudbrandsdalsvegen

Industrigata

Gudbrandsdalsvegen

Industrigata

Parkeringsareal
Solfylte bakgårdsplasser
Næring
Varelevering

Gudbrandsdalsvegen

Industrigata

Gudbrandsdalsvegen

VARELEVERING I SOKKEL ELLER  I TVERRGATER FRA NORD 

                    

PARKERING PÅ TERRENG BEGRENSES TIL TO ETASJER 
MED BOLIGBEBYGGELSE DERSOM BILENE PLASSERES PÅ 
TERRENG.   

INNTREKT VARELEVERING/PARKERING, GATEROMMET KAN 
FOR EKSEMPEL MARKERES MED EN TREREKKE. 
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3.8 GRØNN OG BLÅ STRUKTUR

Overordna og offentlig grønnstruktur

Grønnstrukturen kan deles inn i et hierarki, etter størrelse og funksjon. De 
grønne arealene vil ha ulike funksjoner fra private nærlekeplasser inne i 
kvartalene til offentlige byrom. 

Den overordna grønnstrukturen bør være allment tilgjengelig og offentlig. 

Utgangspunktet for den overordna grønnstrukturen i bydel nord er de 
naturlige blågrønne korridorene på tvers av området sammen med de 
to hovedgatene Gudbrandsdalsvegen og Industrigata. De tverrgående 
dragene må styrkes som grønne korridorer. Langs Skurvabekken bør det 
lages sammenhengende gangforbindelse, som vil gi turmulighet helt fra 
skistadion og ned til Mjøsa. 

Eksisterende grønnstruktur ved Bjørkelunden som forbinder området på 
tvers mellom Smestad og Sannheim er viktig fordi det her er planskilt 
kryssing med undergang under Gudbrandsdalsvegen og i bru over 
Lillehammervegen. Arealet er stort og kan aktiviseres til å bli et attraktivt 
nærrekreasjonsareal eller bydelspark. 

Lundebekken kan danne en grønn struktur for opplevelse og 
overvannshåndtering. Strekningen som er lagt i rør vest for Industrigata 
bør vurderes åpnet. Det bør lages bedre gangforbindelser langs 
kulturlandskapet mot elva Bæla i nord. I forlengelse av linjedraget over 
Skikstadjordet er det en undergang under jernbanen og E6 som gir tilgang 
til større sammenhengende grøntområder ved Korgen og langs Mjøsa. 

En ny tverrgående forbindelse bør opparbeides mellom Bjørkelunden og 
Skurvabekken. Det er vist en slik struktur langs Hammersengflåa.

I boligområdene er det behov for mindre rekreasjonsarealer. Disse må gjerne 
legges i sammenheng med grønne korridorer. Mindre rekreasjonsarealer kan 
defineres både som kvartalslekeplass og områdelekeplass (se under). 

Bæla

Hammersengflåa

Lundebekken

Skurva

Mesna

Mjøsa

Bjørkelunden

Overordnede prinsipper for ny grønn og blå struktur

Byutviklingsområde

Grønnstruktur

Potensiale for å gjenåpne bekker

Åpne bekker

Ny bebyggelsesstruktur
Kvartalslekeplass: Lek og opphold for barn og voksne, maks 150 m trafikksikker adkomst, 
2-3,5daa, kommunalt friområde. 

Områdelekeplass med balløkke: Aktivitetsplass og sosial møteplass, maks 300 m trafikksikker 
adkomst, minimum 5 daa. 

Nærlekeplass: Lekeplass for små barn (0-6år) maks 50 m avstand, nær inngangsdør. I privat 
fellesareal. Arealbehov 100-200 m2

Fra bestemmelse §1.12.1 leke og uteoppholdsarealer, Kommuneplan for Lillehammer.
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Retningslinjer fra statlige myndigheter og bestemmelser i kommuneplanens 
arealdel viser begge at det selv med en ny tverrgående grønn struktur langs 
Hammersengflåa blir en underdekning på rekreasjonsarealer i delområde 
sør. Siden det ikke er ønskelig å krysse en trafikkert veg for denne type 
område, bør det ligge et mindre rekreasjonsareal både på øst og vestsiden 
av Industrigata (se figur). Arealene bør plasseres slik at de er skjermet for 
vareleveringsaktivitet, og har gode solforhold. De øvrige områdene er dekket 
dersom arealet langs Bjørkelunden legges bedre til rette for aktiviteter, 
opplevelser og lek. Området kan bestå av et stort areal på 5 daa eller deles 
inn i to små areal. 

Erfaringer viser at innholdet og utformingen av grøntområdene er viktig 
for bruken. Det bør legges vekt på tilpasning til aktuell bruk og variasjon 
i uttrykket i videre planlegging. Trenden er at dagens samfunn trenger 
møteplasser og varierte aktivitetsmuligheter, i motsetning til gamle 
dagers intensivt stelte prydparker. Så mye som mulig av grønnstrukturen 
bør ha et naturpreg. Arealene vil ha ulike karakterer og kan både bestå 
av harde flater/plasser, naturlig vegetasjon, vann og park. Offentlige 
rekreasjonsarealer kan ses i sammenheng med lekeplasser på felles private 
utearealer, men det ene kan ikke erstatte det andre. 

Offentlige rekreasjonsarealer for et delområde kan ikke løses i 
enkeltprosjektene i form av nærlekeplasser. Rekreasjonsarealene skal være 
for større barn og voksne av alle slag. Arealene bør derfor sikres overordna 
planer. 

Et større rekreasjonsareal kan etableres i tilknytning til ny skole og barne-
hager, da slike institusjoner har normerte uteområder som kan kombineres 
med boligenes behov for nærrekreasjonsområder utenom åpningstider. 
Dette må vurderes i videre arbeid med områdereguleringer og spørsmålet 
om lokalisering av skole og barnehage i bydelen. 

Elementene i den offentlige grønnstrukturen settes sammen med de private 
uterommene til et helhetlig sammenhengende nett av tilgjengelige arealer 
med kvalitet.

 

30
0 
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200m

150m

Utsnittet av skissen viser behovet for nye nærrekreasjonsarealer med avstander til eksisterende og planlagte grønne strukturer markert med piler.  
Mulige alternative lokaliseringer er vist med ?. 

Sportsplassen i Lillehammer, oppdatert nærrekreasjonsareal tilpasset dagens unge, til høyre friidrettsaktiviteter på “gamle” Sportsplassen
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Vassdrag i grønnstrukturen

Overvannet i området skal ivaretas med hensyn til klimaendring som gir økt 
flomfare. Elvene Bæla og Skurva og Lundebekken danner utgangspunkt for 
soner med fordrøyning. Det bør legges til rette for grønne soner der det tas 
høyde for flomvannstand og der det er mulig å gå langs elvene.
Særlige hensyn må tas i forhold til Bæla og Lillehammer vannverk. 
Fordrøyning av overvann og regnvann i området er svært aktuelt (se 
faksimilie fra mai 2013 denne siden).

Fordrøyning langs eksisterende bekker kan framstå som gresskledte flomvei-
er. Det kan vurderes åpne renner og grønne strukturer inne i de ulike kvar-
talene. Prinsippene for områder som er vist i kartskissen s 41 skal ivareta den 
overordnede overvannshåndteringen. Det bør vurderes om Lundebekken og 
andre rørlagte bekker kan gjenåpnes.  

Hovedtrasè for vannforsyning til Lillehammer går gjennom området. I 
videre arbeid bør det gjøres vurderinger av om gamle utslitte ledninger må 
byttes ut. Når området skal transformeres, er det mulighet for å satse på 
lokal overvannshåndtering, slik at presset på utskifting av det eksisterende 
anlegget ikke blir så stort. Vann og avløpsnettet i området bør gis en samlet 
utredning i videre planarbeid med tanke på dette.

En plan for overvannshåndtering bør legge opp til mest mulig permeable 
(gjennomtrengelige) overflater med grus eller drenerende belegg der 
det er mulig. Bruk av grønne tak vil være et viktig tiltak i forbindelse med 
overvannshåndtering. 

 

T.h. Faksimilie fra Byggeindustrien, publ 22.5.2013  ...“Bekken 
Skurva, som til vanlig er heller liten av størrelse, har nå gått langt 
utover sine bredder i Lillehammer. Vannet flommer i store deler av 
sentrum. GD.no melder at vannet nedover mot bebyggelsen på 
nedsiden av  Gudbrandsdalsvegen og ut i Fåberggata. Også Ham-
mersengvegen skal også være fullstendig rasert av vannmasser”...

Blågrønn struktur og lokal overvannshåndtering er svært aktuelt langs Lundebekken og Skurvabekken 
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Eksempel på overvannshåntering med fordrøyning i grøntanlegg, 
Ørestaden 2013
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3.9 VIDERE PLANARBEID OG 
GJENNOMFØRING 

Plangjennomføring 

Generelle virkemidler
I transformasjon av byområder er ikke planlegging som tilrettelegging 
tilstrekkelig for å få planene gjennomført. Kommunen må igjen ta rollen 
som utviklere.  Dette begrunnes i situasjoner med flereierskap, koordinert 
utbygging og fordeling av verdiøkning i urbane områder. Kommunen 
samarbeider og forhandler med grunneiere og utviklere i området. 
Samarbeidet skal gi grunnlag for oppslutning om arealbruksprinsipper og 
prinsipper for fordeling av kostnader i gjennomføringsfasene.

Virkemidler for å sikre plangjennomføring i transformasjonsområder er:
1.	 Valg	av	plantyper	–	plan	som	arena	for	å	utvikle	og	dele	visjoner
2.	 Bruk	av	avtaleverket	–	kombinasjon	av	plan	og	avtaler	for	å	
 forplikte aktører
3.	 Fokus	på	utbyggingsøkonomi	–	kommunenes	egne	investeringer	i		
 området, statlige sektorinteressers investeringer i området og  
 grunneiernes forpliktelser.

Kommunen tar i bruk plantyper som ikke er hjemlet i lov. Denne forstudien 
er en slik plan. Den er ikke rettskraftig men skal gi tydelige føringer for 
videre reguleringsarbeid i delområdene. Selve planprosessen er arena for 
dialog og kreativitet, og for koordinering av interesser i områder.

Kommunen tar i bruk avtaleverket. Avtaletyper kan være intensjonsavtaler, 
utbyggingsavtaler uavhengig av rekkefølgebestemmelser, partnerskap. 
Avtalene skal forplikte aktørene og sikre bidrag fra alle, også kommunen. 

Utbyggingsøkonomi må stå i fokus. Det må samarbeides om økonomiske 
forpliktelser og offentlige investeringer. Byutvikling Nord er et strategisk 
langsiktig arbeid av stor betydning for byen og regionen. Staten bør 
utfordres til å bidra med investeringsmidler. Infrastruktur og andre utlegg 
kostnadsberegnes og finansieringen fordeles.  Kommunens kan lage en 
investeringsplan. Det bør legges til grunn en koordinert og strategisk bruk 
av kommunale etaters investeringer.

Kommunalt eierskap er et viktig virkemiddel. I byutviklingsområdet Nord 
finnes kommunalt areal kun i form av noe veggrunn. Kjøp av areal eller 
eventuelt urbant jordskifte er derfor eneste mulighet her.  1)

1)  Referanse Berit Nordahl, NBBU)

I DAG

I FRAMTIDA?
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Utredningstemaer

Forstudien initierer følgende utredningstemaer som grunnlag for det videre 
reguleringsplanarbeidet: 

- Byggeprosjekter i delområdet/ kvartalsstrukturen
Alternative utbyggingsmønstre for byggeprosjekter utredes. Bruk av 
arkitektkonkurranser kan være aktuelt.

- Høyhus 
Spørsmålet om lokalisering av høyhus må sees nøyere på i en delutredning. 

- Delområde nord 
For delområde nord bør muligheter videreutvikles. I den sammenheng bør 
det vurderes om større institusjoner i Lillehammer kan lokaliseres i området 
og komme nærmere kollektivknutepunkt, boliger og bysentrum.  

- Overvann og bekkeåpning
Det bør utarbeides en plan for lokal overvannshåndtering og bekkeåpning 
for hele Nordre Ål slik at vassdragene vurderes helhetlig mellom skogen/
fjellet og Mjøsa. 

- Klimavennlig byutvikling
Bruk av tre som byggemateriale i enkeltprosjekter bør utredes nærmere. 
Mulighetene for prosjektmidler gjennom Tre og by (Innovasjon Norge) bør 
undersøkes.

- Reparasjonstiltak i kvartalsstrukturen
Utarbeide en eksempelsamling på aktuelle tiltak for å fullføre 
kvartalsstrukturen

Eksemplet over viser temporært anlegg for lek og opphld i byut-
viklingsområder ved Carlsberg bryggeri, København

Eksempel på containerkafe i Malmø (over) 

Kommunens rolle

Kommunen skal:
- Sette premissene
- Være tilretteleggeren 
- Ta initiativene
- Ha visjonene
- Ha målene og styringen
- Se helheten
- Være offensive
- Gi retningen 

Nøkkelen er:
- Stødig styring og samarbeid
- Koordinering av grunneiere, private aktører, investorer, andre  
 offentlige instanser
- Bred involvering av de folkevalgte
- Innbyggernes medvirkning i god praksis

Grunnlaget for å lykkes med byomformingen i Nordre Ål er å erkjenne et 
felles ansvar for framdrift. Det må være behov, vilje og evne til gjennom-
føring.

Reguleringsplaner
Områdereguleringer utarbeides av kommunen. Detaljreguleringer 
utarbeides av private aktører. Prosjektområdet er vurdert under ett gjennom 
forstudien. Overordna byplangrep og anbefalte prinsipper for utbygging 
ligger til grunn for at de tre delområdene får hver sin plan. Det kan 
utarbeides reguleringsplaner innenfor delområdene, men det er viktig at 
disse settes i sammenheng med helheten. Hvilken plantype og prosess som 
er hensiktsmessig må vurderes i forhold til private initiativ og planforslag 
som er i gang.

Offentlig infrastruktur
Kommunen skal stå som gjennomfører av fellestiltak og infrastrukturtiltak. 
Det må prioriteres en opprustning av hovedgatene i området. 
Teknisk infrastruktur med vann, avløp og overvann må gjennomgås. 
Sekundærvegnettet kan enten være et offentlig eller privat ansvar, 
eventuelt en fordeling etter avtale. Offentlig grønnstruktur skal være 
allment tilgjengelig. Den kan opparbeides og driftes av private i henhold til 
avtaler.

Utbyggingsavtaler 
Det bør utarbeides en strategi for utbyggingsavtaler til gjennomføring 
av offentlige investeringer i samarbeid med utbyggingsinteressene. Det 
mangler grunnlag nå for å sette opp en prioritert liste over tiltak med 
kostnadsoverslag, men dette må komme på et tidspunkt og integreres i de 
kommunale budsjetter.

Organisering av det videre arbeidet
Fra forstudien går arbeidet over i reguleringsplanlegging. Kommunen 
vil samarbeide direkte med utbygger i reguleringsplanarbeidet. 
Reguleringsplaner legges fram for politikerne og eventuelt regionalt 
planforum til drøfting på et tidlig stadium, før offentlig ettersyn. Det 
anbefales at arbeidsgruppa i prosjektet fortsatt kan ha en rådgivende rolle 
som kommunen/utbygger kan bruke i reguleringsplanprosessen.

Tiltak på kort sikt

Forstudien initierer følgende prioriterte tiltak som bør 
følges opp på kort sikt: 

- Investeringer i vegnettet. 

Dette gjelder først og fremst rundkjøringene i Industrigata.

- Samordne beslutningstakerne

Kommunens etat for veg og trafikk, fylkeskommunens 
samferdselsetat og Statens vegvesen. 

- Temporære anlegg

For å få etablert småbedrifter og næringsliv mens bydelen 
er under utvikling, kan det brukes kontainerbebyggelse. 
Kontainere kan plasseres slik at de markerer framtidige 
gateløp. 

- Investeringer i grønnstrukturen

Samarbeid med utbyggere i søndre delområde om 
etablering av en ny grønnstruktur mellom Bydelssenteret 
og Snekkervegen, og plassering av kvartalslekeplass (se s 
36). 
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Rosenlund 

Bydelssenter

Mjøsa

Gudbrandsdalsvegen

Sigrid Undsets Veg

E6

Industrigata

Fåberggata
Lillehammervegen

Hovedprinsipper i planen for videre arbeid med grønnstruktur og gatenett

- 
Overordnet byrom med gatenett 
og grønnstruktur

Byutviklingsområde

E6, adkomst
Jernbane

Gatenett

Manglende sammenheng

Kulvert/planfri kryssing

Eksisterende gangforbindelse til 
større sammengengende 
natur-/grøntområder
Overordnet grøntdrag

Grønnstruktur langs veg


