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1 INNLEDNING OG BAKGRUNN

Lillehammer kommune, Oppland fylkeskommune, Statens vegvesen og Lillehammer næringsfo-
rum har etablert et samarbeidsprosjekt om langsiktige areal- og transportløsninger for Lilleham-
mer. 

Det skal blant annet gjennomføres tre idéverksteder som et ledd i en skrittvis prosess. Det 
første ble gjennomført i januar 2014. Det andre 22. oktober 2014. Dette er en kortfattet oppsum-
mering av samling 2 hvor hovedtema var «Felles mål og muligheter for ønsket byutvikling».

Idéverkstedet samlet nærmere 100 personer. Deltakerlisten er vedlagt. Konsulenter fra Civitas 
og In’by sto for prosessledelsen og hadde foredrag på seminaret sammen med representanter 
for Statens vegvesen og Jernbaneverket.

Det ble også rapportert fra et eget ungdomsverksted om byutvikling på Lillehammer avholdt 
16.oktober med deltakelse av elever på videregående og studenter ved HiL.

Gruppediskusjoner ble rettet mot temaer innenfor arealutvikling og innenfor transport. Resulta-
tene ble presentert av gruppelederne i form av et antall utsagn. Disse er komprimert og gjengitt i 
denne oppsummeringen. Mange vil kanskje ønske seg en framheving av de 3-5 viktigste utsag-
nene for Lillehammer. Vi har valgt ikke å gjøre dette fordi slik «spissing» at en begrenset antall 
muligheter vil avhenge av «øynene som ser». Vi overlater det heller til den enkelte leser å gjøre 
for sin egen del.

Foredragene på samlingen er gjengitt i kortfattet form i denne oppsummeringen. Presentasjo-
nene til foredragene er i sin helhet å finne på hjemmesiden til Lillehammer kommune:

http://www.lillehammer.kommune.no/maal-og-muligheter.5597572-318765.html.

1.1 Velkommen v/ordfører Espen Granberg Johnsen
Ordføreren ga en kort status i prosjektet der målet er økt samhandling mellom aktørene og slutt-
produktet skal være et strategidokument for utvikling av transportsystemet sett i sammenheng 
med ønsket arealutvikling. Han understreket at god byutvikling likevel handler om hvordan man 
lever i byen og ikke hvordan man beveger seg.

Ordføreren viste tilbake til samling 1 og byplanlegger Fuller-Gees anbefalinger om å bygge 
mange boliger i sentrum og å knytte byen sterkere til elva og til Lågen.

De viktigste utfordringer fra samling 1 er stor gjennomgangstrafikk gjennom byen, kamp om 
gata, befolkningsvekst, konkurranse sentrum-kjøpesenter og hvordan få flere over på gange, 
sykkel og kollektivtransport.

1.2 Planarbeidet for ny E6 forbi Lillehammer  
 v/Bjørn Hjelmstad, Statens vegvesen
Hjelmstad er planleggingsleder for E6 Biri-Otta, og han redegjorde for status i planlegging av E6 
Vingrom-Ensby. I gjeldende NTP 2014-2023 er det midtrekkverk på E6 mellom Biri og forbi Lille-
hammer som har prioritert mens 4 felt på strekningen vil utstå til etter 2023. Det arbeides likevel 
med forberedelse til kommunedelplan med sikte på å bli enige om én trasé innen 2017. Kom-
munalt vedtak om planprogrammet for kommunedelplanene vil komme i løpet av oktober 2014.
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E6 skal ikke bare være for gjennomgangstrafikken, men også betjene Lillehammer. To hoved-
alternativer er aktuelle; ny trasé og bru over Lågen ved eksisterende trasé eller helt ny trasé på 
vestsiden av Lågen. Det er mange krevende utfordringer ved å føre E6 forbi byen, bl.a. natur-
miljø, friluftsliv, grusressurser og grunnvannsressurser.

Det er behov for å legge til rette for gode forbindelser til sentrum fra kryss langs E6 med spørs-
mål om hvor mange, plassering og utforming. 

1.3 Planarbeidet for ny Inter City jernbane til Lillehammer  
 v/Sverre Setvik, Jernbaneverket
Setvik er planleggingsleder for IC Hamar-Lillehammer, og han redegjorde for organisering og 
planlagt framdrift for arbeidet. Oppstart forstudie Brumunddal-Lillehammer i 2015, deretter kom-
munedelplan (2016/2017) og endelig ferdigstilling av anlegget i 2030 med sikte på å muliggjøre 
togavgang hver halvtime og reisetid 1:25 til Oslo.
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2 MÅL OG MULIGHTER – AREALUTVIKLING

2.1 Valg av arealstrategi for et bærekraftig, framtidig utbyggingsmønster i  
 Lillehammer  v/Jomar Langeland, Civitas
Langeland drøftet demografiske nøkkeldata og utviklingstrekk for Lillehammer og framhevet at 
kommunen har vokst jevnt med 0,7 % per år over de siste 50 år, og vil trolig (i hht. SSBs siste 
befolkningsframskrivinger) vokse med samme moderate takt de neste 25 år. Dette er riktignok 
på samme nivå som de andre to Mjøsbyene.

Det er underskudd på leiligheter i Lillehammer-regionen. Husholdningene blir mindre og antall 
personer 70 år og eldre er sterkt økende. Disse utviklingstrekk peker i retning av behov for flere 
leiligheter. Veksten i befolkningsgruppen 20-69 år er lav – hvordan stimulere til sterkere vekst i 
denne gruppen? Bygging av leiligheter vil kunne føre til ønskede flyttekjeder der eksisterende 
eneboliger vil kunne frigjøres til barnefamilier og andre som ønsker denne typen boliger. Fortsatt 
overvekt av eneboligbygging vil ikke bidra til ”variert” boligtilbud, men vil forsterke den skjeve 
boligsammensetningen i regionen.

Antall fritidsboliger i regionen er stort og økende, og de aller fleste ligger i nabokommunene. Fri-
tidsreiser genererer mye biltrafikk og kan til tider gi overbelastning av vegnettet. Videre utvikling 
av reiselivet er derfor en ”joker” mh.t areal- og transportplanlegging. Kan være utfordrende om 
fritidsboliger gjøres om til helårsboliger.

Når det gjelder sammenhenger mellom arealbruk og transport, mente Langeland at ”kompakt-
byen” i stor grad er svaret som både gir ønsket arealutvikling, fortetting og byliv, og som samti-
dig reduserer behovet for motorisert transport og gir bedre helse.

Til tross for rekkefølgebestemmelser i kommuneplanens arealdel 2012 som sier at en viss andel 
av sentrale områder skal bygges ut før andre arealer tas i bruk, mente Langeland at planen 
likevel sier et «både og». I stedet kan man som i Plansamarbeidet Oslo-Akershus si at en viss 
andel (for eksempel 80 %) av byutviklingen skal skje innenfor et prioritert vekstområde. Slik 
prioritering kan også være aktuelt for mindre byregioner. Det kan innebære revisjon av ”gamle” 
kommuneplaner der man fjerner de områder som ikke bidrar til mål om en kompakt byutvikling. 
Å si ja til alle gode innspill er ikke styring. Å si ja til noe er også å si nei til noe annet. 

Ser man på forslaget til byutvikling nord, og med fortettingspotensial der og i andre sentrum-
snære områder, ser man at det er plass til all boligvekst i kommuneplanperioden sentralt i 
byområdet. Langeland viste illustrasjoner på tilsvarende sentrale utbyggingsmuligheter i Dram-
men, Mjøndalen, Hokksund, Kongsberg og Lier.

I spørsmålet om konkurranse mellom gåta, Strandtorget og Rosenlund om handel, pekte Lan-
geland på at det er mange eksempler på døde gågater pga. bilbaserte kjøpesentra i nærheten 
(Sandvika, Ålesund), og han stilte spørsmålet om det mulig å kombinere tilrettelegging for han-
delsvekst for regional befolkning og E6-reisende på Strandtorget og et levende bysentrum for 
lokalbefolkningen?. Viktig å vise «byomsorg» for å opprettholde dagens kvaliteter.

Langeland stilte også spørsmål ved kommunens politikk for næringslokalisering og viste til ny 
lokalisering av Statens hus og evt videre planer for utvikling av kontorbygg med ubegrensede 
parkeringsmuligheter rundt HIL og Fakkelgården.

Nye parkeringsnormer kan bidra til ønsket byutvikling. Lave minimumskrav til boligparkering 
kan gjøre det enklere å bygge boliger i sentrum, og maksimumskrav til parkering for næring kan 
redusere biltrafikken til sentrum og i tillegg stimulere til å lokalisere kontorarbeidsplasser, forret-
ninger og service til områder hvor det er best kollektivtilbud.
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2.2 Hovedfunn fra Ungdomsverksted om attraktiv by v/studenter fra HiL og  
 elever fra Lillehammer vgs.
Deltakerne fra HiL var studenter i reiselivsledelse og markedsføringsledelse av turismeopplevel-
ser. Deltakerne fra Lillehammer vgs har fordypning sosiologi.

Spørsmålene som ble stilt var om hvordan byen brukes, om hva kan få dem til å bli i Lilleham-
mer og hvordan de ser for seg fremtidens Lillehammer.

Ungdommen bruker bl.a. sentrum, strendene langs Lågen/Mjøsa på begge sider og treningsste-
der på Stampesletta og Birkebeinerstadion.

Det er tilknytning og muligheter for jobb som kan få dem til å bli på Lillehammer samt bedre kol-
lektivtransport og vei, lokalt og regionalt som først og fremst kan få dem til å bli på Lillehammer. 
De mener Lillehammer kan bli mer attraktiv ved å: 

Bevare gågata, det genuine! Ikke gå i ”Gjøvikfella”, dvs. at alle drar til Strandtorget o.l og sen-
trum blir tomt og stusselig. 

• Mer butikker og kulturtilbud (større konsertscene). 

• Arbeidsplasser i sentrum med bra kollektivtilbud 

• Sentrale bomuligheter, sentrumsnære studentboliger. 

• Utvikle Strandpromenaden med park/bystrand/scene/kafé/sportsaktiviteter 

• Større park, mer fasiliteter i parkene. Flere attraksjoner i nabolagene lignende Sportsplas-
sen 

• Ta vare på de rolige boligområdene

I framtiden ser de for seg at det er gangavstand til skole, barnehage, jobb. Det er bysykler, el-
bysykler, sykkelutleie, med sykkelveier overalt, for eksempel langs Mesnaelva til Strandtorget, 
og det er skispor i sykkelstiene på vinteren.
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2.3 Resultater av gruppediskusjon om felles mål og muligheter  
 for arealutvikling
Generelt

• Bedre samarbeid offentlig-privat ønskelig.

• Man må ha en plan og følge den.

• Det bør være enighet regionalt om felles rammebetingelser for å kunne få til noe lokalt.

• Omgjøring av hytter til helårsboliger i nabokommunene, men trafikk og andre konsekvenser 
kommer til Lillehammer. Kommunesammenslåing nødvendig?

Sentrum

• Viktig å utvikle sentrale deler av Lillehammer først, men Sentrum bør defineres mer presist.

• Kommunen bør selv være mer proaktiv i byutviklingen (kommunalt utbyggingsselskap?)

• Mye ledig areal i sentrum (Lurhagen, Uldvaren, etc.). Bygningsvern må ikke hindre for mye.

• Gågata er Lillehammers identitet, men ønskelig med større utvalg av butikker (søndagså-
pent?)

• Mer bolig skaper grunnlag for mer handel, men også kultur og opplevelser nødvendig for 
sentrum (være attraktivt i aldersgruppen 18-69).

• Fortetting rundt skysstasjonen viktig å få til, men myndighetene selv lokaliseres utenfor sen-
trum.

• Kanskje bygge opp rundt 2-3 knutepunkter i byen, og blande bolig og næring?
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Bolig

• Trenger ikke flere eneboliger i Lillehammer, men leiligheter. Student-
boliger nær sentrum viktig.

• Boligfortetting nødvendig, men med variasjon i leilighetsstørrelse og 
–type. Unge skal også inn på boligmarkedet.

• Nødvendig med forutsigbare rammebetingelser (bl.a. P-norm og byg-
ningsvern) for en fortetting på småbyens premisser.

• Men husk likevel at tilflytting til Lillehammer i stor grad skyldes regio-
nens rike tilgang til natur- og friluftstilbud.

Næring

• Lillehammer som kontor by? Nei til slik næring utenfor sentrale Lil-
lehammer?

• Vern og kvalitet i næringsutvikling kan forenes.

• Flytte HiL til sentrum, for eksempel Lurhagen.

• Bør Lillehammer utvikle en egen modell for håndtering av Big Box 
handel?

Grønt

• Mesnaelva med grøntdrag må åpnes, og byen må åpne seg mot 
elva. Blågrønt ned mot Mjøsa.

• Strandpromenaden: Har ungdommen et nærmere forhold til Lågen og 
Mjøsa (aktiviteter og møteplasser) enn eldre garde som har fjellet og 
skogen som sitt primære grøntområde?

• Nærhet til grøntområder viktig for byen.

Parkering

• Lavere minimumsnorm for P-plasser til bolig og næring sentrum.

• Krav til sykkelparkering.

• Mindre behov for parkering ved bilfellesskap.
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3 MÅL OG MULIGHETER – TRANSPORTLØSNINGER

3.1 Muligheter for å løse transportutfordringene i Lillehammer  
 v/Njål Arge, Civitas
Arge viste til samling 1 der essensen av utfordringer og resultatmålene i prosjektet synes å 
være behov for å skjerme sentrum mot gjennomgangstrafikk, prioritere buss framfor bil og få 
flere over på sykling og gange.

Det er et nasjonalt mål (Klimaforliket) at trafikkveksten skal tas med kollektivtrafikk, sykkel og 
gange – i alle fall i de større byene og selv om byene vokser. Men også for Lillehammer er dette 
mulig. Hvis noen flere vil kjøre sammen i bil (bilbelegget øker fra 1,25 til 1,33 i gjennomsnitt), vil 
dette ta 60 % av biltrafikkøkningen fram til 2027. Da trenger kollektiv, sykkel og gange bare ta 
40 %, og man kan få nullvekst i biltrafikken.

Skal man få til et nytt løft i busstrafikken, må både stat, regionale og lokale myndigheter, buss-
bransjen selv og publikum bidra sterkt. I første omgang bør aktørene samarbeide om å lage en 
plan for Lillehammer som kan gi bussene køfri framkommelighet.

Lillehammer kan trenge en parkeringsstrategi med sikte på at antall parkeringsplasser i sentrum 
ikke skal øke, men at parkering likevel er kundevennlig og bidrar til et levende sentrum. 

Man ønsker god tilgjengelighet til byen og til sentrum, men samtidig ønsker man en skjerming 
av sentrum for unødig trafikk. Kan man få til dette? Ett svar er bruk av omkjøring eller ringveier. 
En omkjøringsvei må være lett fattbar og skiltes godt om den skal virke effektivt. Omkjøringsvei 
må også fange opp så mye som mulig av trafikken. Det må drøftes om sentrum skal være bil-
fritt, biltilgjengelig, men uten gjennomkjøring eller regulert med enveiskjøringsgater som vil gjøre 
gjennomkjøring kronglete.

3.2 Sykkel som løsning v/Trude Schistad, Statens vegvesen
Schistad mente at potensialet for sykkel i Lillehammer er stort, både sommer som vinter. Lil-
lehammers omdømme som sykkelby har gått opp fra plass nr. 21 i 2008 til plass nr. 6 i 2014. 
Byen har ikke barskere vinterforhold og ikke særlig større gjennomsnittlig helningsgrad enn 
sammenliknbare byer. Likevel ligger sykkelandelen sommer og vinter lavere i Lillehammer, men 
er i økning. Mye kan gjøres vedrørende infrastruktur inklusive vedlikehold, tilrettelegging ved 
arbeidsplasser, få barna til å sykle mer, tilrettelegge for el-sykler og i hele tatt vise omsorg for 
syklistene.

Sykling har store betydning for helse. Man syklet 27 % mer i Lillehammer i 2014 enn i 2010. 
Økningen innebærer en helsegevinst på 90 mill. kroner.

Sykling har store betydning for klimagassutslipp, lokal luftforurensning, byliv og handel i by. 
Sykkel gir frihet, er enkelt, raskt og forutsigbart. Gjennomsnittlig lengde per sykkeltur er 7 km i 
Lillehammer (inklusive treningsturer). Selv om lengden når man bare ser på arbeidsreiser med 
sykkel i dag er kortere, mente hun at potensialet likevel er betydelig for å erstatte bilturer med 
sykling også på lengre avstander.
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3.3 Resultater av gruppediskusjon om mål og  
 muligheter for transportløsninger

Kollektiv

• Framkommelighet for buss prioriteres foran bilframkom-
melighet, fysisk og ved signalprioritering.

• Busstilbudet må bli bedre, spesielt til HiL (hele dagen), 
til sykehuset og til fritidsaktiviteter.

• Trafikk fra regionen for øvrig bør kunne komme enkelt 
til Lillehammer.

• Billigere buss, sykkel på buss, hyppigere avganger.

• Er det egentlig rushtrafikk i Lillehammer?

• Bybane nord-sør? Gondolbane vest-øst?
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Sykkel og gange

• Videre utbygging av sykkel- og gangvegnettet.

• En god by for gående er en god by generelt sett.

• El-sykkel vil bli stadig mer populær i en bratt by som Lillehammer.

• P-hus for sykler med utleie av sykler og tilhørende verksted.

• Lillehammer bør kunne bli Norges sykkelby nr. 1.

• Forbindelsen Strandtorget – Sentrum for sykkel og gange viktig.

• Gåstrategi med spesiell vekt på snarveger/gutuer.

• Større arbeidsplasser bør ta ansvar for mer sykkel og gange i arbeidsreiser.

• Bør gågata stenges helt for kjøring med bil?

Parkering

• Behov for ny parkeringsstrategi.

• Min norm i sentrum må bli lavere for å gjøre det enklere for nybygg og ombygging (bolig og 
næring).

• Kan være aktuelt med maks norm.

• Brukervennlige parkeringshus i randsonen av sentrum.

• Kanskje P-tilbudet i sentrum bør begrenses?

• Sambruk av parkering kan redusere behovet for antallet P-plasser i sentrum.

Biltrafikk

• Nullvekst i biltrafikken aktuelt. Behov både for» pisk» (restriksjoner på bil) og gulrot (bedre 
busstilbud og tilrettelegging for sykkel og gange)

• Tunnel Strandtorget-Søre Ål aktuelt.

• Lag ikke kompliserte vegløsninger; en tydelig sentrumsring er viktig.

• Industrigata bør forlenges til Storhovearmen.

• Samme eier bilveg og sykkelveg parallelt vil gjøre vedlikehold og snøbrøyting mer rasjonelt.

• Trafikk fra regionen for øvrig bør kunne komme smidig og enkelt til Lillehammer, sette fra 
seg bilen og gå til sentrum. 
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4 VEIEN VIDERE v/ordfører Espen Granberg Johnsen

Ordføreren avsluttet med å vise til bred enighet om mål og muligheter på samlingen. Man har 
fått fram mye å ta tak i fram mot samling 3 hvor strategi og tiltak skal konkretiseres. Det er ikke 
ett stort tiltak som må på plass for å gi måloppnåelse, også mange mindre tiltak vil være nød-
vendig for å nå mål om attraktiv byutvikling.
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Lille
hammer - byutvikling mot 2044

PROGRAM

22. oktober 2014 i Kulturhuset Banken

MÅL OG HENSIKT: Vi inviterer nå til den andre dialog- og kunnskapssamlingen om langsiktige 
areal- og transportløsninger for Lillehammer. Som et ledd i en skrittvis prosess skal vi gjennom 
andre samling konkretisere felles mål og muligheter for ønsket byutvikling. Erfaringer fra andre 
byer vil også være sentralt.

Velkommen til samling om langsiktige areal- og 
transportløsninger for Lillehammer
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Prosessleder: Ola Bettum, IN’BY

0830 Registrering, kaffe
0900 Velkommen v/ordfører Espen Granberg Johnsen
 Kort status i samarbeidsprosjektet
0915 Presentasjon av planarbeidene for ny E6 og Inter City jernbane 
 v/Bjørn Hjelmstad, Statens vegvesen og Sverre Setvik, Jernbaneverket

MÅL OG MULIGHETER – AREALUTVIKLING
0945 Valg av arealstrategi for et bærekraftig, framtidig utbyggingsmønster i Lillehammer 
 v/Jomar Langeland, Civitas AS
1030 Gruppearbeid, felles mål og muligheter for arealutvikling
1130 Oppsummering
1200 Lunsj
1245 Presentasjon av hovedfunn fra Ungdomsverksted om attraktiv by 
 v/studenter fra Høgskolen i Lillehammer og elever fra Lillehammer vgs.

MÅL OG MULIGHETER – TRANSPORTLØSNINGER
1315 Muligheter for å løse transportutfordringene i Lillehammer 
 v/Njål Arge, Civitas AS
1345 Sykkel som løsning? Potensial for sykkel i Lillehammer 
 v/Trude Schistad, Statens vegvesen
1415 Gruppearbeid, mål og muligheter for transportløsninger
1500 Oppsummering
1520 Veien videre v/ordfører Espen Granberg Johnsen
1530 Slutt

14
-16
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Deltagerliste

Navn Organisasjon Tittel Epost
Aina Isabel Holm Haugen Høgskolen i Lillehammer Student aina.holm.haugen@gmail.com
Anne Marie Aalstad Laakso Smedvig Eiendom Markedssjef aml@smedvig.no
Ann-Iren Rangø Høgskolen i Lillehammer Student ann_iren@hotmail.com
Arne Christian Stryken Naturvernforbundet i Lillehammer astryken@online.no
Astrid Kristiansen Statens vegvesen Region øst Sykkelkontakt astrid.kristiansen@vegvesen.no
Aud Hulberg Lillehammer sentrum drift as daglig leder aud.hulberg@lillehammersentrum.no
Bengt Fjeldbraaten Lillehammer kommune Folkehelsekoordinator Bengt.fjeldbraaten@lillehammer.kommune.no
Bjørg S. Lien Lillehammer kommune Medlem i planutvalget bjsylien@gmail.com
Bjørn Farstad Smedvig Eiendomssjef bf@smedvig.no
Bjørn Hjelmstad Statens vegvesen Planleggingsleder E6 Biri-Otta bjorn.hjelmstad@vegvesen.no
Bjørn Nørstegård Lillehammer Kunnskapspark AS daglig leder bn@lkp.no
Børre Erik Eng Ringsaker kommune Planrådgiver borre.erik.eng@ringsaker.kommune.no
Carl Olav Holen Landbrukskontoret Lillehammer-region enhetsleder carl.olav.holen@gausdal.kommune.no
Cecilie Lien Høgskolen i Lillehammer lien.cecilie@gmail.com
Dag Høiholt-Vågsnes Gausdal kommune Næringsutvikler post@naringstorget.no
Didrik Lindskog Høgskolen i Lillehammer Student didrik_lindskog@hotmail.com
Eirik Strand Opppland fylkeskommune Daglig leder Opplandstrafikk eirik.strand@oppland.org
Eline Brendstuen Lillehammer kommune Student edda_484@hotmail.com
Erik C. Skjellerud Strandtorget Senterleder erik.skjellerud@strandtorget.no
Erland Kirkebøen Husom HIL Student erland.husom@gmail.com
Espen Granberg Johnsen Lillehammer kommune Ordfører espen.granberg.johnsen@lillehammer.kommune.no
Eva Vefald Bergsodden Rambøll lillehammer Divisjonsleder / landskapsarkitekt eva.bergsodden@ramboll.no
Even Hagen Oppland fylkeskommune even.aleksander.hagen@oppland.org
Even Oppegaard Høgskolen i Lillehammer Student even.oppegaard@hotmail.com
Arild Evensen Statens vegvesen vegavdeling Oppland avdelingsdirektør arilev@vegvesen.no
Gaute Gangås Fylkesmannen i Oppland Rådgiver fmopgga@fylkesmannen.no
Geir Monsen Studentsamskipnaden i Oppland Bolig- og eiendomsdirektør geir.monsen@sopp.no
Gro Vasbotten Lillehammer Arbeiderparti Formannskapsmedlem Gro.vasbotten@hil.no
Gunhild Stugaard Lillehammer kommune Spesialrådgiver gunhild.stugaard@lillehammer.kommune.no
Gunnar Kjøs Litra Eiendom Daglig leder industrigata62@gmail.com
Guri Rudi Fylkesmannen i Oppland Rådgiver fmopgru@fylkesmannen.no
Guri-Anne Wahl Søre Ål grendeutvalg leder guri-wa@online.no
Hanne Mari Nyhus Lillehammer kommune Spesialrådgiver hanne.mari.nyhus@lillehammer.kommune.no
Hans Rindal Rifa AS hans.rindal@online.no
Heidi Strandvik Lillehammer kommune Tjenesteområdeleder Vann og avløp hestrand@lillehammer.kommune.no
Henrik Natvig Oppland Fylkeskommune Rådgiver Henrik.Natvig@oppland.org
Hilde Grøneng RAM arkitektur as siv.ark MNAL/daglig leder hilde@ram-arkitektur.no
Håvard Lauten Lilleahammer vgs student havard.lauten@gmail.com
Inge Morten Haave GLØR IKS Daglig leder ingemorten.haave@glor.no
Inger Stubsjøen Lillehammer kommune Byplansjef inger.stubsjoen@lillehammer.kommune.no
Ingfrid Lyngstad Rambøll Landskapsarkitekt mnla Ingfrid.Lyngstad@ramboll.no
Iver Reistad Rambøll Seksjonsleder areal og samferdsel Iver.reistad@ramboll.no
Janicke Haug Statens vegvesen Region øst Senioringeniør/biolog janicke.haug@vegvesen.no
Jens Uwe Korten Høgskolen i Lillehammer Prorektor jens.uwe.korten@hil.no
Johan Schei pensjonist johschei@gmail.com
Jomar Langeland  Civitas AS jomar.lygre.langeland@civitas.no
Jon Sylte Gausdal kommune Miljø- og næringssjef jon.sylte@gausdal.kommune.no
Jytte Juliussen Lillehammer kommune Formannskapsmedlem Jytte.Sonne.Juliussen@lillehammer.politikerportal.no
Jørn Karlsen Fylkesmannen i Oppland Fagdirektør fmopjka@fylkesmannen.no
Kari Nesdal Lillehammer kommune kari.nesdal@lillehammer.kommmune.no



Navn Organisasjon Tittel Epost
Kjell-Arne Halvorsen Tema Eiendom AS Salgssjef ka.halvorsen@temaas.no
Kjell Marius Mathisen Oppland fylkeskommune kjell.mathisen@oppland.org
Kristin Loe Kjelstad Oppland fylkeskommune kristin.loe-kjelstad@oppland.org
Lars Eide Statens vegvesen Seksjonssjef laeide@vegvesen.no
Lars Rudi Lillehammer kommune Kommunalsjef for by- og samfunnsutvikling lars.rudi@lillehammer.kommune.no
Lillebill Marshall Statens Vegvesen lillebill.marshall@vegvesen.no
Lisa Wigen Schieren Høgskolen i Lillehammer Student lisaschieren@hotmail.com
Magne Flø Oppland fylkeskommune magne.flo@oppland.org
Malene Wika  Høgskolen i Lillehammer Student wika_malene@hotmail.com
Mariann Dannevig Lillehammer kommune Rådgiver/prosjektleder ”Barnas sentrum” Mariann.Dannevig@lillehammer.kommune.no
Marte Gabrielsen Høgskolen i Lillehammer Student marte-gabrielsen92@Hotmail.com
Mikkel Kvasnes Lillehammer kommune Miljøvernrådgiver mikkel.kvasnes@lillehammer.kommune.no
Monoka Solberg Studentsamskipnaden i Oppland Adm. direktør Monika.Solberg@sopp.no
Nina Hoelseter Statens Vegvesen nina.fjeldheim.hoelseter@vegvesen.no
Njål Arge Civitas AS njal.arge@civitas.no
Ola Bettum IN`BY ola.bettum@inby.no
Olav Malmedal Fylkesmannen i Oppland seniorrådgiver fmopomd@fylkesmannen.no
Paal Berg Storgata 170-172 ANS Eiendomssjef paal@aker-eiendom.no
Paul Berger Statens Vegvesen prosjektleder paul.berger@vegvesen.no
Petter Kjelstad Lillehammer vgs Student kjelstadp@gmail.com
Per A. Mæhlum Pam Rådgivning as adm.dir. permae@online.no
Per Chr. Harildstad Litra Eiendom Styreleder industrigata62@gmail.com
Per Erik Fonkalsrud Oppland fylkeskommune Rådgiver per.erik.fonkalsrud@oppland.org
Per Kollstad Statens vegvesen Seniorrådgiver perkol@vegvesen.no
Per Olav Hasselknippe Larkas AS Daglig leder po.hasselknippe@larkas.no
Per Olav Holmstrøm Statens Vegvesen per.olav.holmstrom@vegvesen.no
Per Prestrud Lillehammer kommune Varaordfører per.prestrud@lillehammer.kommune.no
Philip Mellison Fylkesmannen i Oppland Arealrådgiver fmoppme@fylkesmannen.no
Randi Sira Statens vegvesen Planlegger randi.sira@vegvesen.no
Rolf Kristiansen Planutvalget Lillehammer kommune Planutvalgsleder rolkr2@online.no
Runa Bø Fylkesmannen i Oppland Fagdirektør fmoprbo@fylkesmannen.no
Siri Holmgreen Høgskolen i Lillehammer Student siriholmgreen@gmail.com
Svein Klausen eget arkitektkontor arkitekt mnal svein.klausen.arkitekt@online.no
Sverre Setvig Jernbaneverket sesv@jbv.no
Sølvi Amunndsen Aas Birken AS Sportssjef solvi@birkebeiner.no
Terje Rønning Lillehammer Formannskapsmedlem terje@jorekstad.no
Therese Hanssen Høgskolen i Lillehammer Student therese_1820@hotmail.com
Tom Karlsen FrP - - Planutvalget tom-ka5@online.no
Tommy Forseth Opplandstrafikk Driftssjef tommy.forseth@oppland.org
Tor B. Nilsen Jernbaneverket Senioringeniør tbn@jbv.no
Tor Christensen Structor Lillehammer AS Rådgivende ingeniør areal og samferdsel tor.christensen@structor.no
Torbjørn Auflem Birkebeineren Hotel AS Direktør torbjorn@birkebeineren.no
Torbjørn Dahl Miljøpartiet De Grønne Kommunestyrerepresentant tordahl@online.no
Tore Stenseng Statens vegvesen, Plan og trafikk Planlegger tore.stenseng@vegvesen.no
Torgeir Dalene Jernbaneverket Rådgiver torgeir.dalene@jbv.no
Trude Schistad Statens vegvesen Region øst Sjefsingeniør trude.schistad@vegvesen.no
Truls H Hanssen Veg og trafikk TO-leder truls.hanssen@lillehammer.kommune.no
Vilde Selvig Vilde Selvig Arealplanlegger vilde.selvig@gmail.com
Wenche Haug Almestrand Lillehammer Sentrum Drift Prosjektleder Wenche@lillehammersentrum.no
Yngvild Løken Lillehammer vgs Student yngvildloken@gmail.com
Øyvind Nyfløt Lillehammer kommune Arealplanlegger oyvind.nyflot@lillehammer.kommune.no
Åge Melbø Gaus AS aam@gaus.no


