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KULTURBYGG I LILLEHAMMER                  
(vedlegg til Kulturbyggplan for Lillehammer kommune 2015-2025) 
Pr. 24.08.15 
 
Bydel/grend: 
 
Sentrum 
Dansehuset 
Fabrikken 
Felix Lounge (tidl. Bingo’n) 
Hammartun skole 
Kulturhuset Banken 
Lillehammer bibliotek 
Lillehammer kino 
Lillehammer kirke 
Lillehammer kirkesenter 
Lillehammer kunstmuseum 
Lillehammer og Gjøvik Dansesenter 
Lillehammer speidersenter 
Lillehammer videregående skole avd. sør 
Norsk kjøretøyhistorisk museum 
Plan B 
Stiftelsen Lillehammer museum – Maihaugen Museumssenter og Maihaugsalen 
Stiftelsen Lillehammer museum - Publikumsbygget på Bjerkebæk, Sigrid Undsets hjem 
Tyrilisenteret 
 
Nordre Ål 
Smestad ungdomsskole 
Nordre Ål kirke 
Lillehammer Helsehus 
Lillehammer baptistkirke 
 
Søre Ål 
Åretta ungdomsskole 
Søre Ål kirke 
Lillehammer adventkirke 
 
Vingar 
Vingar grendehus 
 
Vingrom 
Vingrom samfunnshus 
Sangerhuset i Vingrom 
Vingrom kirke 
 
Røyslimoen/Vårseter/Roterud 
Bygdahuset Krokvang 
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Fåberg/Jørstadmoen 
A/L Jorekstad 
Fåberg menighetshus 
Fåberg kirke 
Norsk vegmuseum 
 
Saksumdal 
Saksumsdal Bygdahus AL 
Saksumsdal kirke 
 
 

Sentrum 
 
DANSEHUSET LILLEHAMMER 
Grend bydel: Sentrum 
Adresse: Storgata 61, 2609 LIllehammer 
Telefon: 95 86 67 40 
E-post: post@dansehuset-lillehammer.no 
Hjemmeside: www.dansehuset-lillehammer.no 
 
 
FABRIKKEN 
Grend/bydel: Busmoen 
Adresse: Løkkegata 9, 2615 Lillehammer AS 
Telefon: 40 00 19 80 
Hjemmeside: www.fabrikken.org 
Eier: Rydjord Eiendom AS 
Klasse: Næringsbygg med publikumsareal 
Egnet/tilrettelagt for funksjonshemmede: HC-toalett. Adkomst blir ferdigstilt i 2015 
Parkeringplass: Ja 
 
Innhold 
Monteringshallen: 75m2. 11 kontor, 16 verksteder/atelier, 1 musikkstudio, 1 møterom. 
Totalt 900m2 over 2 plan. 
 
Teknikk 
Monteringshallen: Projektor, CD/DVD-spiller, video, PC. 
Serveringsfasiliteter: Kjøkken for begrenset matservering, ikke godkjent storkjøkken 
Møterom «Garasjen». 
 
Egnet aktivitet 
Monteringshallen: Konserter, utstillinger, møter, selskaper for inntil 70 personer. 
Mat via catering, bevilling ved spesielle anledninger. Langbord, småbord eller 
kinooppsett. Møterom Garasjen: Møter for 6-10 personer. Utearealer. 
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Fremtidige behov for endring/vedlikehold 

 Oppgradering av fremføringsutstyr: PA anlegg, lys 

 Oppgradering av kjøkken og serveringsareal 

 Utvendig scene i gårdsrom 

 Utvidelse av utleieareal 
 
Byggets historikk/historiske kvaliteter 
Opprinnelig Steen & Strøm Møbelfabrikk 1937-1971. Kjøpt av Rydjord Eiendom i 1973. 
Benyttet til div. virksomhet etter dette. Fabrikken etablerte seg her i 2005. 
 
 
FELIX LOUNGE (tidl. Bingo’n) 
Grend/bydel: Sentrum 
Adresse: Storgata 31, 2609 Lillehammer 
Telefon: 48 06 83 95 
E-post: bjonne@mottaksdrift.no 
Hjemmeside: Har egen side på Facebook 
Eier: Lykstad og Owren Eiendom as 
Klasse: Lokalt kulturbygg 
 
Innhold 
Utested med scene. Aldersgrense 18 år. Tilrettelagt for konserter og diskotek. Baren er 
lokalisert i midten av huset. Uteservering på nordsiden av bygget. Lokalet er på 400m2 og 
har kapasitet til 450 personer. 
 
 
HAMMARTUN SKOLE 
Grend/bydel: Sentrum 
Adresse: Skolegata 32-37, 2609 Lillehammer 
Telefon: 61 28 79 00 
E-post: hammartun.skole.postmottak@lillehammer.kommune.no 
Hjemmeside: www.lillehammer.kommune.ni/hjem.275848.no.html  
Eier: Lillehammer kommune 
Klasse: Lokalt kulturbygg/skole 
Er bygget egnet/tilrettelagt for funksjonshemmede:   
Parkering: Liten egen parkeringsplass 
 
Innhold  
2 gymsaler, hvorav en med har scene 
 
Egnet aktivitet 
Sosiale sammenkomster, utleie til lag og foreninger 
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KULTURHUSET BANKEN 
Grend/bydel: Sentrum 
Adresse: Kirkegata 41, 2609 Lillehammer 
Telefon: 61 05 08 00 
E-mail: banken@lillehammer.kommune.no 
Hjemmeside: www.kulturhusetbanken.no 
Eier: Lillehammer kommune 
Klasse: Regionalt kulturbygg 
Egnet/tilrettelagt for funksjonshemmede: Heis og rullestolrampe. Gammelt hus med 
tilpassede dørstokker 
 
Innhold 

 Festsalen 200m2, 220 stoler på parkett og amfi. Scene med forscene, 95 + 15m2.  

 Holbøsalen 95,5m2, 75 stoler 

 Ekspedisjonen 98m2, 80 stoler 

 Kontorer 6 stk 

 Salongen 55m2, ca. 25 sitteplasser 

 Øverom 5 stk, ca. 15m2 (Kulturskolen har 10 rom som kan brukes til musikkøving) 

 Garderobe i 2. etg 

 Cafe i 1. etg 

 Barnas Lille Scene: 49m2, musikkrom 

 Slagverkrom: 30, musikkrom 
 
Teknikk 
Stor PA-anlegg for konserter, portabelt lyd og lysanlegg, taleanlegg, Av-utstyr for 
møtevirksomhet, lysrigg i festsal og på scene. 
 
Egnet aktivitet 

 Konserter: Kinosaloppsett, småbord, flatt gulv 

 Teater: Revy, klassisk, frie grupper 

 Øvevirksomhet for musikk, dans, teater m.m 

 Seminar, konferanser, møter, messer 

 Selskap: Dåp, konfirmasjon, bryllup, jubileer, bisettelse, minnestund 
 
Fremtidige behov for endring/vedlikehold 
Tilbygg/utvidelse av eksisterende bygningsmasse:  
 

 for å kunne tilby egnede lokaler til regionale og nasjonale kulturuttrykk, som 
konserter, teater, danseforestillinger osv 

 for å fortsatt kunne huse Lillehammer kulturskole med dens endrede 
undervisningsmetoder/rombehov 

 for å møte dagens standarder mht akustikk mm 

 for å kunne tilby nok lokaler til regionens lag og foreninger 

 for å kunne ha mulighet til å øke inntjening ved å tilbyd stort nok, og attraktivt nok 
lokale for privat kulturnæringsliv 
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Byggets historikk/historiske kvaliteter 
Bygget som Lillehammer Sparebank i 1895, med vakre lokaler til benyttelse for byens 
befolkning. Solgt til kommunen og har inneholdt blant annet helsestasjon og ungdomsklubb.  
Restaurert. Gjenåpnet 31.12.91 etter omfattende restaureringer.  
 
 
LILLEHAMMER BIBLIOTEK / LITTERATURHUS LILLEHAMMER  
Grend/bydel: Sentrum 
Adresse: Wiesesgate 2, 2609 Lillehammer 
Telefon: 61 24 71 40 
E-post: bibliotek@lillehammer.kommune.no 
Hjemmeside: www.lillehammer.folkebibl.no  
Eier: Dagfinn Holsether 
Klasse: Bibliotek 
Bygget er egnet/tilrettelagt for funksjonshemmede. 
Parkering. 
 
Innhold 

 Torget, 1. etasje: 120 stoler, scene, lysanlegg, podium 

 Leseriet: Egen inngang, 25 stoler 

 Lesesalen: Egen inngang, 18 stoler 

 Grupperom 2 stk, 6 stoler pr. rom. Skyvedør i mellom. Kan bli ett rom (gratis i 
bibliotekets åpningstid) 

 Diktkroken, 50 stoler 
 
Teknikk 

 Egen scene 

 Lydanlegg, 4 stk trådløse mikrofoner, samt 1 håndholdt trådløs 

 Stort lerret med projektor som er montert på Torget og som kan kobles sammen med 
lydanlegg for f. eks. filmvisning 

 Fastmontert PA-anlegg i dikterkroken, med en trådløs mikrofon 
 
Egnet aktivitet 
Møter, grupper foreninger. Noe utstillingsplass etter avtale 
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LILLEHAMMER KINO 
Grend/bydel: Sentrum 
Adresse: Kirkegata 69, 2609 Lillehammer 
Telefon: 61 05 05 00 / 61 25 10 54 (kveld) 
Hjemmeside: www.lillehammerkino.no 
Eier: Lillehammer kommune 
Klasse: Regionalt kulturbygg 
Bygget er egnet/tilrettelagt for funksjonshemmede: Ja 
 
Innhold i bygget 
Tre kinosaler (294+109+80 seter). To nye topp moderne kinosaler er under utbygging og blir 
klare vinteren 2016 (150 + 46 seter). Sal 1 og 2 samt en av de nye salene er utstyrt med 3D. 
 
Teknikk 
Lydanlegg og prosjektorer 
En sal er tilrettelagt som miksekino/postproduksjon for film 
 
Egnet aktivitet 
Filmfremvisninger. I tillegg til kinoens egne visninger huser kinoen cinematek, filmklubb, 
barnefilmklubb og er viktig visningssted for Amandusfestivalen. Ellers utleie til alle som 
trenger prosjektorer, lerret, lyd, i saler med ulik kapasitet. 
 
Fremtidige behov for endring/vedlikehold 
Etter utbygging vil det fortsatt være behov for oppgraderinger av eksisterende saler. Ellers 
normalt vedlikehold. 
 
 
LILLEHAMMER KIRKE 
Grend/bydel: Sentrum 
Adresse: Kirkegata 26, 2609 Lillehammer 
Telefon: 97 99 13 23 (kirken) / 61 27 08 88 (kirkekontoret)  
E-post: Gunvor.kraft@kirkekontoret.no 
Hjemmeside: www.kirkekontoret.no 
Eier: Lillehammer sogn 
Klasse: Kirke 
Er bygget egnet/tilrettelagt for funksjonshemmede: HC-inngang, mangler HC-toalett, 
teleslynge. 
 
Innhold i bygget  
Kirkerom med 450 sitteplasser 
 
Teknikk 
God plass foran i kirken til for eksempel kor og/eller orkester, talemikrofon, orgel, flygel, 
kortribune. 
 
Egnet aktivitet 
Konserter, møtevirksomhet 
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Fremtidige behov for endring/vedlikehold 
Løpende vedlikeholdsbehov 
 
 
LILLEHAMMER KIRKESENTER 
Grend/bydel: Sentrum 
Adresse: Langesgate 1, 2609 Lillehammer 
Telefon: 97 99 13 24 
E-post: Gunvor.kraft@kirkekontoret.no 
Hjemmeside: www.kirkekontoret.no 
Eier: Lillehammer menighetsråd 
Klasse: Menighetshus 
Er bygget egnet/tilrettelagt for funksjonshemmede: Ja. HC-inngang, HC toalett, teleslynge 
 
Innhold 
2 mindre møterom i 2.etg.: Ett for ca. 20 personer og ett for 6-8 personer 
Stor sal i 1.etg.: Kan dekke til 80-100 personer. Det er dekketøy til 80 personer 
Kino-oppsett: 120 personer. Godt utstyrt kjøkken (nytt i 2013). 
 
Teknikk 
Høyttaler, prosjektor, lerret, talestol, piano 
 
Egnet aktivitet 
Møtevirksomhet, selskaper, kurs m.m 
 
Fremtidige behov for endring/vedlikehold 
Løpende vedlikeholdsbehov 
 
Byggets historikk/historiske kvaliteter 
Tidligere Fredriksens handelsskole, ombygget til menighetshus i 1985/86 
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LILLEHAMMER KUNSTMUSEUM 
Grend/bydel: Sentrum 
Adresse: Stortorget 2 
2602 Lillehammer 
Telefon: 61 05 44 60 
Hjemmeside: www.lillehammerartmuseum.com 
Eier: Lillehammer kommune 
Klasse: Regionalt/Nasjonalt kulturbygg 
Er bygget egnet/tilrettelagt for funksjonshemmede: Ja 
 
Innhold 

 Store sal – 385 kvm, utstillinger av maleri og annen kunst, egnet til konserter og 
foredrag 

 Sal 1: 115 kvm, utstillinger av maleri og skulpturer, egnet til små konserter og 
foredrag 

 Sal 2: 140 kvm, utstillinger av maleri og skulpturer, egnet til små konserter og 
foredrag 

 Sal 3: 70 kvm, utstillinger av maleri og skulpturer 

 Sal Vest: 143 kvm utstillinger av maleri og skulpturer 

 Sal Øst: 60 kvm utstillinger av maleri og skulpturer 

 Kabinett 1: 78 kvm utstillinger av maleri og skulpturer 

 Kabinett 2: 78 kvm utstillinger av maleri og skulpturer 

 Kabinett 3: 78 kvm, utstillinger av maleri og skulpturer, egnet til små konserter og 
foredrag 

 Galleri Nord: 97 kvm utstillinger av maleri og skulpturer 

 Galleri Syd: 50 kvm utstillinger av maleri og skulpturer 

 Pedagogisk verksted: 54 kvm (84,4 fra 2016) 

 Museumsbutikk: 160 kvm 

 Modernistsal (ferdig 2016): 109 kvm 

 Café: 160 kvm, foredrag, intimkonserter - plass til 70-80 personer  

 Museet har stoler til ca. 200 personer, disse kan plasseres der det er behov, i tillegg 
har kafeen ca. 80 stoler 

 
Teknikk 
Prosjektor og lerret (kan også vise bilder/film på vegger), lydanlegg (mikrofon og høyttalere) 
 
Egnet aktivitet 
Utstillinger, forelesninger, intimkonserter. Museet har stoler til større forsamlinger 
 
Fremtidige behov for endring/vedlikehold 
I desember 2015 skal et nybygg med nytt pedagogisk verksted og modernist sal stå ferdig. 
Store sal pusses opp i 2015, ferdig i mai, og holder sommeråpent fra juni. Løpende 
vedlikehold utføres i de øvrige salene.  
 
Byggets historikk/historiske kvaliteter 
Under OL ’94 var museet hovedarena for kultur. Erling Viksjøs bygning fra 1963 ble ombygd 
og kombinert med en ny og særpreget bygning tegnet av Snøhetta Arkitektur og Landskap 
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A/S. Mellom de to bygningene har skulptør Bård Breivik skapt en kunsthage der stein og 
vann er hovedelementene. Museeets lokaler er designet for utstillinger av malerier og 
skulpturer. Det vises utstillinger av museets egen samling, samt spesialutstillinger med 
nasjonalt nedslagsfelt. Gjennom egen samling forvalter også museet en del av vår kulturarv.   
Museets lokaler egner seg godt til å arrangere konserter og foredrag i, og kan leies til det 
formål etter avtale. Leie av lokalet medfører tilleggskostnader til vakthold.  
 
 
LILLEHAMMER OG GJØVIK DANSESENTER 
Gend/bydel: Sentrum 
Adresse: Brubakken 2, 2604 Lillehammer 
Telefon: 93 03 51 65 
Hjemmeside: www.danz.no 
Klasse: Lokalt kulturbygg 
Eier: Kristoffer Ringerud 
 
Innhold 
2 dansesaler 
 
 
LILLEHAMMER SPEIDERSENTER 
Grend/bydel: Sentrum 
Adresse: Nedre Lysgårdsveg, 2609 Lillehammer 
Telefon: 90 16 39 64 
Hjemmeside: www.lillehammer.speidergruppe.org/Lillehammer-Speidersenter 
Eier: Stiftelsen Lillehammer Speidersenter 
Klasse: Lokalt kulturbygg 
Parkering: Stor parkeringsplass 
 
Innhold 
Storsal 65m2, «Ulvesal» 43m2, mellomsal 22m2, kjøkken 18m2, møterom 38m2, vestibyle 
18m2 
 
Teknikk 
Elektrisk oppvarming. Diverse AV-utstyr, overhead, lerret etc. Internett via fiberkabel 
 
Egnet aktivitet 
Mindre arrangementer. Speideraktivitet 
 
Fremtidige behov for endring/vedlikehold 
Fornying av sanitæranlegg med HC-toalett er utført. Normalt vedlikehold 
 
Byggets historikk/historiske kvaliteter 
Opprinnelig bolighus og ombygd til speiderhus i 1923. Påbygget og modernisert i OL i 1994, 
stod ferdig i 1991. Senere omgjort til Stiftelsen Lillehammer speidersenter og eies av 
speiderbevegelsen. 
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LILLEHAMMER VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. SØR 
Grend/bydel: Sentrum 
Adresse: Storgt. 25, 2609 Lillehammer 
Telefon: 61 28 71 00 
Hjemmeside: http://www.opplandvgs.no/Lillehammer-vgs/  
Eier: Oppland fylkeskommune 
Klasse: Skole 
Er bygget egnet/tilrettelagt for funksjonshemmede: Ja 
 
Innhold i bygget  
Gymsal med scene. Ca. 500 plasser. Ombygging i 2015/16 som omfatter: 621 m2 
En gymsal uten scene. 293 m2. Ny dansesal: 95 m2. Tre musikk/øvingsrom på henholdsvis 37 
m2, 11, 3 m2 og 11,3 m2. Kantine med scene (den gamle gymsalen) 387 m2 + 62 m2 scene. 
 
Teknikk 
I den nye gymsalen blir det (innebygd?) lydanlegg. Ikke lysanlegg 
 
Egnet aktivitet 
Dans, musikkøving, idrettsaktiviteter. På kveldstid etter kl. 15.00: Utleie til lag og foreninger 
 
 
NORSK KJØRETØYHISTORISK MUSEUM 
Grend/bydel: Sentrum 
Adresse: Lilletorget 1, 2615 Lillehammer 
Telefon: 61 25 61 65 
Klasse: Lokalt kulturbygg 
Eier: Smevig Eiendom 
Innhold: Museum 
Status: Er foreslått konsolidert med Norsk vegmuseum 
 
 
PLAN B 
Grend/bydel: Sentrum 
Adresse: Anders Sandvigs gate 60 
Telefon: 90 17 20 75 (under åpningstidene) 
Hjemmeside: www.lillehammer.kommune.no/artikkel/70950/5046:26955: 
Eier: Lillehammer kommune 
Klasse: Ungdomskulturhus 
Er bygget egnet/tilrettelagt for funksjonshemmede: Delvis. Heis, vanskelig adkomst, 
dørstokker og enkelte smale døråpninger. 
 
Innhold 

 Sal med scene: Sal: 85m2 , scene 25m2, 100 stoler, 250 stående publikum, lyd- og 
lysanlegg, filmvisningsutstyr, speilvegg 

 Kafé 42m2, en sofagrupper, et langbord med stoler og benk til lekser, 2 brukerpc-er 

 Kjøkken 9m2, matlaging for salg 

 Gamingrom med stor tv m/playstation og medfølgende spill 
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 Øvingsrom 20m2, plass til band og backline 

 Bandrom 20m2, plass til band og backline 

 Vaskekjeller med 1 vaskemaskin og 1 tørketrommel 

 Kontor 1 stk 

 Kjøkken 8m2 til intern bruk 

 Lydstudio 12m2, 

 Medieverksted og møterom: 32 m2 (møterom for 10 stk, 4 datamaskiner med 
redigeringsutstyr) 

 
Teknikk 

 PA-anlegg til konserter 

 Disko-anlegg/DJ-anlegg 

 Lysrigg 

 (Backline med trommer, gitar- og bassforsterkere) x2, el-piano, orgel og sanganlegg 

 3 pc-er med nettilgang 

 Portabelt lysutstyr, lydutstyr og diskoanlegg til utleie/ utlån 

 Lydstudio bygget for hip-hop 

 Filmkameraer og fotoapparater samt redigeringsutstyr 

 Filmvisningsutstyr 
 
Egnet aktivitet 

 Konserter: sittende og stående publikum, kinosal- eller klubboppsett 

 Andre forestillinger: teater, dans etc.  

 Filmvisning: på stort lerret i salen, på lite lerret i 2. et 

 Dansetrening: salen 

 Lydinnspilling: lydstudio 

 Utlån/utleie: lyd, lys, kamera. 

 Bandøvelser: øvingsrom med backline 

 Seminarer, konferanser, møter, kurs 

 Kafé 

 Diskotek 
 
Fremtidige behov for endring/vedlikehold 
Her er det mange større oppgaver som må gjøres. Dette må utredes sammen med 
kommunens eiendomsenhet. Yttervegger: pusses og males. Taksteiner må erstattes. 
 
Byggets historikk/historiske kvaliteter 
Eid av Frelsesarmeen til Lillehammer kommune kjøpte det på slutten av 80-tallet 
Endringer til OL 1994. 
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OPPLAND KUNSTSENTER 
Grend/bydel: Sentrum 
Adresse: Kirkegata 68, 2. etg, 2609 Lillehammer 
Telefon: Tlf. 97 12 24 22 (09:00 – 16:00) 
E-post: post@kunststopp.no 
Hjemmeside: www.kunststopp.no 
Grend/bydel: Sentrum 
Eier: Eiendomsselskapet Jobo AS 
Klasse: Visningsarena  
Er bygget egnet/tilrettelagt for funksjonshemmede: Liten heis opp til 2. etg.  
 
Innhold  

 Utstillingsrom inkl. prosjektrom ca. 100 m2 

 Foaje/resepsjonsområde ca. 46 m2 

 Kontor 10m2 

 Møterom/kontor 20 m2 (8 personer) 

 Kjøkken 

 2 toaletter (damer/herrer) 

 Skal være totalt 262 m2 til sammen (inkl. noe lager) 
 
Teknikk 

 1 projektorer  

 Filmlerret som er fastmontert 

 2 TV-skjermer 

 Div. datautstyr til digitale visninger 
 
Egnet aktivitet 
Visningssted for visuell kunst. Kan ha foredrag (40 stoler i oppsett). Mindre konserter 
Små, lukkede sammenkomster/møter med enkel servering. 
 
Fremtidige behov for endring/vedlikehold 
Vanlig vedlikehold 
 
Byggets historikk/historiske kvaliteter 
Huset er tegnet av Bjarne Bystad Ellefsen i 1965. Bygd mellom ca. 1900-1910 (jugendstil). 
Den eldste delen var opprinnelig kino. Har tidligere vært selskapslokaler i 2. etg. Oppland 
kunstsenter flyttet inn i 2014. 
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STIFTELSEN LILLEHAMMER MUSEUM - MAIHAUGEN MUSEUMSSENTER OG 
MAIHAUGSALEN 
Grend/bydel: Sentrum 
Adresse: Maihaugveien 1 
Telefon: 61 28 89 00 
Hjemmeside: www.maihaugen.no 
Eier: Stiftelsen Lillehammer Museum 
Klasse: Regionalt/nasjonalt kulturbygg 
Er bygget egnet/tilrettelagt for funksjonshemmede: Ja 
Rullestolplasser, adkomst scene for rullestol, teleslynge. Toalettanlegg osv. Alle 
utstillingsarealene har universell tilgjengelighet.  
Stor parkeringsplass med betalingsautomat (Europark) på dagtid. 
 
Innhold 

 Maihaugsalen med 700 plasser, scene 300m2, sidescene 250m2, orkestergrav. 
Teleskoptribune gir mulighet for flatt gulv og dermed gode flerbruksmuligheter.  

 Utstillingsarealer: 3000 m2 

 Servisearealer, dvs billett, butikk, servering og toalett. 

 Magasiner og kontorer 

 Ballettsal (øvingssal) 200m2 

 5 øvingsrom 

 10 garderober 
 
Teknikk 
Gjelder Maihaugsalen: 

 Elektromekanisk snorloft (scenetrekk- heisemaskineri) 

 Lysutstyr m. 354 dimmere og lyskastere for de fleste produksjoner 

 Lydutstyr tilpasset de fleste produksjoner 

 Sceneutstyr som stoler, notestativ og sceneplattinger 

 Orkestergrav til ca. 40 musikere 
 
Egnet aktivitet 
For Maihaugsalen: 
Utleie til lokale, nasjonale og internasjonale aktører innen sceneforestillinger. Konserter, 
akustisk og elektronisk. Teater og revy. Møter, konferanser og events. Opera og ballett.  
 
Maihaugen: 
Utstillinger både permanente og midlertidige. Formidling til alle grupper generelt og til barn 
og unge spesielt.  
 
Norges Olympiske Museum: 
Ny museumsutstilling er under utvikling og skal bygges. Formidling til alle grupper.  
Fleksibel utstillingssal med muligheter for møter, konferanser og events og større og mindre 
utstillinger. 
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Fremtidige behov for endring/vedlikehold 
For Maihaugsalen: 
Scenemekanikken er fra 1992, og elektronikken for styring av denne, er ikke lenger stabil. 
Det er ikke lenger mulig å skaffe reservedeler, og en driftsstans vil føre til stenging av 
Maihaugsalen. Det mest hensiktsmessige, er å skifte ut hele systemet til en oppdatert 
løsning. Dette er en omfattende og kostnadskrevende jobb. Lysdimmerene er gamle, og 
modne for utskifting. Likedan salsbelysningen. Denne benytter standard 75 og 100W pærer, 
ikke lenger lovlig omsatt i EU. Nye løse dimmevogner, og en ombygging av salslyset til LED er 
nødvendig.   
 
Lysutstyret bør oppgraderes til mer bevegelige lamper for å lette riggeprosedyrer, og å 
bedre fleksibiliteten Med tanke på varierende type produksjoner. Det trådløse 
mikrofonsystemet er ikke iht. gjeldene krav fra Teledirektoratet. Frekvensene er ikke lenger 
tillatt brukt til formålet. Utskifting, eller oppgradering nødvendig. Teleslyngeanlegget er av 
en slik art, at det ikke kan benyttes ved mange forestillinger pga av interferens med øvrig 
teknikk. Bør skiftes til annet system. Stolene vil måtte påregnes utskiftet. For å beholde 
muligheten for å kjøre inn amfiet til flatt gulv, må spesielle stoler benyttes. Stiftelsen 
Lillehammer Museum har ikke egne midler til dette, og mottar heller ikke støtte for drift og 
vedlikehold av Maihaugsalen. 
 
For utstillingsarealene: 
Ombygging av utstillingssal 1. til ny utstillingssal for Norges Olympiske museum. Salen er på 
650 m2 og er i dag delt 3 rom hvorav et stort utstillingsrom. 
 
Renovering av utstillingssal Sandvik (gammel utstillingssal – tidl. De gamle verksteder) 
Ca. 465 m2. 
 
Vedlikehold av gammel utstilling Langsomt ble landet vårt eget (Ny i 1994). Arealet er ca 
1100 m2. 
 
 
STIFTELSEN LILLEHAMMER MUSEUM - PUBLIKUMSBYGGET PÅ BJERKEBÆK, SIGRID 
UNDSETS HJEM 
Grend/bydel: Sentrum (OL-parken) 
Adresse: Sigrid Undsets veg 16 E, 2615 Lillehammer 
Telefon: 61 28 89 00 (Stiftelsen Lillehammer museum) 
Hjemmeside: www.bjerkebek.no 
Eier: Stiftelsen Lillehammer museum 
Klasse:  
Er bygget egnet/tilrettelagt for funksjonshemmede: Ja 
 
Innhold  

 Kafé 34-40 personer, 40m2 

 Kjøkken, oppvaskmaskin, komfyr, kjøleskap, servise for 50 personer 

 Foredragssal, 60-70 personer, 50m2 

 Museumsbutikk, 30m2 

 Toaletter, garderobe 
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Teknikk 

 Lydutstyr for mindre konserter og foredrag 

 Flatskjerm (60``) med mulighet for pc-tilkobling 

 Møtebord 

 Lerret og projector 
 
Egnet aktivitet 
Konserter, foredrag, små teaterforestillinger, møter, mindre konferanser. Best egnet for 
aktivitet i perioden mai – november. 
 
Fremtidige behov for endring/vedlikehold 
Bedre tilpassing til helårsbruk. Ønsker å sette opp bord, stoler og parasoller på grusplassen 
mot Sigrid Undsets vei, for å tydeliggjøre når stedet er åpent. 
 
Byggets historikk/historiske kvaliteter 
Arkitekt Carl Wiggo Hølmebakk. Modernistisk betongbygg med glassvegger mot Bjerkebæk. 
Bygget stod ferdig i 2007. Er nå i ferd med å fredes. 
 
 
TYRILISENTERET 
Grend/bydel: Sentrum-Busmoen 
Adresse Løkkegata 11,2615 Lillehammer 
Telefon: 47 47 40 10 
Hjemmeside: www.tyrili.no 
Eier: Steinar Moe Eiendom AS 
Klasse:  
Er bygget egnet/tilrettelagt for funksjonshemmede: Ja 
E-post: tyrilisenteret@tyrili.no 
 
Innhold i bygget  
Et klatresenter med tilhørende butikk og kafémulighet. Klatresenteret kan også huse andre 
arrangementer som konserter og foredrag. Lokalene blir for eksempel brukt av Norsk 
Litteraturfestival, Onsdagsklubben og Sing Song Singers. 
 
Møterommene er 3 x 28 m2, 1 x 57 m2. Fullt utstyrt restaurantkjøkken med kapasitet til å 
bespise full kafé, 400 m2, dvs ca. 80-100 buffet-gjester, etter avtale. Kaféen er kun åpen ved 
arrangementer. 
 
Teknikk 
Prosjektor, lyd i kafe og møterom. Annet skaffes ved behov 
 
Egnet aktivitet 
Klatring, barnebursdager, kurs, konferanser, events, foredrag, konserter, filmvisninger 
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Fremtidige behov for endring/vedlikehold 
Bygget er nyoppført i 2014, og har ingen vedlikeholds- eller endringsbehov 
 
Byggets historikk/historiske kvaliteter 
Den lokale entreprenøren Evensen & Evensen har rehabilitert den ærverdige 
bygningsmassen og reist tilbygget i Løkkegata 11. Den eldste bygningsmassen kan dateres 
tilbake til 1700-tallet, og skal i eldre tider ha vært et slakteri. I moderne tid er bygget mest 
kjent for å ha huset produksjonen til glassmesterbedriften Li-Glass. Fasadene til den eldste 
delen er verneverdig. Lillehammer-baserte RAM arkitektur er arkitekt for prosjektet. 
Tjelmeland Friksjon AS har bygget klatresenteret. Ved ombygging av lokalene har det vært 
lagt vekt på å ta vare på de gamle og røffe industrilokalenes særpreg, i kombinasjon med nye 
og moderne elementer. Sentralt i den dype bygningsmassen er det laget et stort atrium med 
overlys for å bringe lyset inn i lokalene og for å fremheve det verneverdige teglbygget i 
interiøret. Lokale kunstnere som holder til som nærmeste nabo i kultur- og 
næringsfellesskapet Fabrikken har utsmykket senteret.  
 

 
Nordre Ål 
 
SMESTAD UNGDOMSSKOLE 
Grend/bydel: Nordre Ål 
Adresse: Smestadvegen 20, 2619 Lillehammer 
Telefon: 61 27 95 60 
Hjemmeside:   
Eier: Lillehammer kommune 
Klasse: Skole 
Er bygget egnet/tilrettelagt for funksjonshemmede: Ja 
 
Innhold  
Gymsal 1: Ca. 250kvm + scene. Ca. 300 personer 
Gymsal 2: Ca. 200kvm + scene. Ca. 255 personer 
 
Egnet aktivitet 
Kroppsøving/gym, skoleavslutninger, oppvisninger, treningslokale til ulike aktiviteter 
 
Fremtidige behov for endring/vedlikehold 
Gymsal 2: Sliping/lakkering av gulv, oppgradert lyd- og lysutstyr, mulighet for 
blending/mørklegging av lokalet, nye stoler. Gymsal 1: Supplering av stoler/bord, oppgradert 
lyd- og lysutstyr, mulighet for blending/mørklegging av lokalet. 
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NORDRE ÅL KIRKE 
Grend/bydel: Nordre Ål 
Adresse: Blestervegen 1, 2618 Lillehammer 
Telefon: 97 99 13 15       
E-post: geirole@kirkekontoret.no 
Hjemmeside: www.kirkekontoret.no 
Eier: Nordre Ål sogn 
Klasse: Kirke 
Er bygget egnet/tilrettelagt for funksjonshemmede: Ja. Teleslynge, HC-inngang, HC-toalett 
 
Innhold  
Kirkerom med 330 sitteplasser. Kirkestue med 60 sitteplasser 
 
Teknikk 
Kortribune (fast) ved orgelet, talemikrofon, lerret, orgel, flygel, eget stort kjøkken 
 
Egnet aktivitet 
Konserter, møtevirksomhet 
 
Fremtidige behov for endring/vedlikehold 
Løpende vedlikeholdsbehov 
 
 
Byggets historikk/historiske kvaliteter 
Bygget til OL 1994 
 
 
LILLEHAMMER BAPTISTKIRKE 
Grend/bydel: Smestad 
Adresse: Hovslagervegen 40, 2619 Lillehammer 
Telefon: 61 25 19 86      
E-post:  
Hjemmeside: www.lillehammerbaptist.net 
Klasse: Kirke 
 
Innhold 
Kirkesal 330 m2. Sidebygg ca. 300m2 med peisestue, kjøkken og kontor i 1.etg. Leilighet i 2. 
etg. Kjeller (hele bygget) hvor det er søndagsskolerom, kjøkken, fyrrom og en leilighet på ca. 
100m2. 
 
Teknikk 
Lydanlegg, trådløst nett 
 
Egnet aktivitet 
Gudstjenester, møter, konserter 
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LILLEHAMMER HELSEHUS 
Grend/bydel: Nordre Ål 
Adresse: Gudbrandsdalsvegen 235, 2619 Lillehammer 
Telefon: 61 24 86 00 (Resepsjonen booker kultursalen) 
Eier: Lillehammer kommune 
Klasse: Helsehus 
Er bygget egnet/tilrettelagt for funksjonshemmede: Ja. Teleslynge, HC-inngang, HC-toalett. 
Helsepersonell/leger, lett tilgang med bil, skråplatting. 
 
Innhold 
Kultursal: Opptil 150 sitteplasser. Kan øke antallet til over 200 ved å åpne mellom sal og 
kantine (skillevegg). Avhenger av at kantina stenges. 
 
Teknikk/utstyr 
Scene: Ca. 4x9 m. Bookes gjennom vaktmester på huset (scenen må senkes fram).  
Lydutstyr, CD-spiller, projector, filmlerret, flygel, blendingsgardiner, trådløst nett. 
 
Egnet aktivitet 
Konserter, fortellerstund, foredrag, filmvisning, samlingssted og spisested for beboere og 
besøkende. Bruk av kultursalen til arrangementer krever ekstra innsats fra vaktmester og 
kjøkken. 
 
Fremtidige behov for endring/vedlikehold 
Løpende vedlikeholdsbehov. Flygel må stemmes jevnlig 
 
Byggets historikk/historiske kvaliteter 
Kultursalen åpnet i 2011 
 
 

 
Søre Ål 
 
ÅRETTA UNGDOMSSKOLE 
Grend/bydel: Søre Ål 
Adresse: Hamarvegen 49, 2613 Lillehammer 
Telefon: 61 24 88 50 
E-post:  
Hjemmeside:   
Eier: Lillehammer kommune 
Klasse: Grendehus/skolebygg 
Er bygget egnet/tilrettelagt for funksjonshemmede: Ja 
Parkering: Stor gratis parkeringsplass 
 
 
Innhold 
2 gymsaler som er tilpasset flerbruk. 156 stoler og 28 bord 
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Egnet aktivitet 
Møter, sosiale sammenkomster, mindre konserter/forstillinger 
 
 
SØRE ÅL KIRKE 
Grend: Søre Ål bydel 
Adresse: Hamarvegen 180, 2613 Lillehammer 
Telefon: 61 27 08 88 (kirkekontoret) 
E-post: Kari.Strand.Odegard@kirkekontoret.no 
Hjemmeside: www.kirkekontoret.no 
Eier: Søre Ål sogn 
Klasse: Kirke 
Er bygget egnet/tilrettelagt for funksjonshemmede: Teleslynge, HC-inngang (midlertidig; kan 
beregnes som nødløsning). HC-toalett mangler. Ny HC-inngang og HC-toalett (i nytt 
servicebygg) beregnes stå ferdig i 2015/2016. 
 
Innhold  
Kirkerom med 190 sitteplasser. Kirkestue 
 
Teknikk 
Talemikrofon, prosjektor og lerret, orgel, piano 
 
Egnet aktivitet 
Mindre konserter, møtevirksomhet 
 
Fremtidige behov for endring/vedlikehold 
Løpende vedlikeholdsbehov 
 
Byggets historikk/historiske kvaliteter 
Søre Ål kirke ble tegnet av arkitekt Bjarne Bystad Ellefsen og ferdigstilt i 1964 
 
 
LILLEHAMMER ADVENTKIRKE 
Grend/bydel: Søre Ål 
Adresse: Fredrik Colletsveg 15, 2614 Lillehammer 
Telefon: 92 60 83 23 (pastor Tore Wollan) 
Hjemmeside: www.lillehammer.adventkirken.no 
Klasse: Kirke 
 
Innhold 
Ca. 250. Innviet i 1974 
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Vingar/Vingnes 
 
VINGARTUN GRENDEHUS 
Grend/bydel: Vingnes  
Adresse: Saksumsdalsvegen 40, 2608 Lillehammer 
Telefon: 90 94 97 02  
Hjemmeside: www.vingartun.no 
Eier: Vingartun Grendehus  
Klasse: Grendehus 
Er bygget egnet/tilrettelagt for funksjonshemmede: Ja 
 
Innhold i bygget 
Huset har en storsal som kan deles av i to like deler. Salen er godkjent av brannvesenet for 
275 personer. Når det dekkes opp i salen for selskap (middag) har det en kapasitet på 130 – 
150 personer. Huset har et godt utrustet storkjøkken med to industrivaskemaskiner, en 
storkjøkkenkomfyr (samt flere ordinære komfyrer), bord / stoler / dekketøy for ca. 150 
personer.  
 
Teknikk 
Huset har investert i to aktive høyttalere og miksebord. Dette gjør at det dekker behovet for 
musikk ved arrangementer o.l. 
 
Egnet aktivitet 
Private arrangementer som bryllup, fødselsdager, fester, etc. I tillegg er det klubbhuset til 
Vingar Idrettslag, som har div. møter, aktiviteter og arrangementer gjennom året (eks. Kristin 
og Håkon lekene). Grendehuset benyttes også daglig av Lillehammer kommune som skole. 
Pr. i dag har én skoleklasse sin undervisning i Grendehuset. Skolen har varslet at det trolig 
utvides til to klasser neste år. Skolen benytter også salen ukentlig til div. aktiviteter. 
Skolekjøkken undervisning ved Vingar skole foregår også i Grendehuset.  
 
Fremtidige behov for endring/vedlikehold 
Ingen kjente behov for større endringer i Grendehuset, men løpende vedlikehold. Det 
nærmest forestående er overflatebehandling av vegger innvendig og utvendig. Videre vil det 
være behov for å bytte ut gulvet i storsalen innen kort tid, da dette er slipt så mange ganger 
at neste utbedring vil medføre bytting av gulv.  
 
Byggets historikk/historiske kvaliteter 
Vingartun Grendehus stod ferdig høsten 2003. Det er et viktig samlingssted for hele Vingnes 
grenda, og blir i tillegg benyttet av flere lag / foreninger uten spesiell lokal tilhørighet.  
Vingnes har lange tradisjoner i bruk av grendehus. Dagens Vingartun Grendehus overtok for 
Heimtun som ble stengt høsten 2003 ved åpning av det nye Grendehuset. Heimtun hadde da 
pådradd seg et vedlikeholdsbehov som ikke var forsvarlig å gjennomføre. 
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Vingrom 
 
VINGROM SAMFUNNSHUS 
Grend/bydel: Vingrom 
Adresse: Torpavegen. 5, 2607 Vingrom 
Telefon: 41 68 44 31 
Hjemmeside: Har ikke hjemmeside, men side på Facebook 
Eier: Lillehammer kommune 
Klasse: Samfunnshus 
Er bygget egnet/tilrettelagt for funksjonshemmede: Ja, etter ombygging som ferdigstilles 
sommer 2015 
 
Innhold  
Samfunnshuset består av en stor sal på ca. 150 kvadratmeter og en liten sal på ca. 60 
kvadratmeter. Det er garderober og toaletter i samme etasje. I tillegg er det kjøkken med 
kjølerom. I kjelleren er det garderober med dusj og badstu. 
 
Teknikk 
Lydanlegg med miksepult og høytalere. Teleslynge, kormikrofoner, talemikrofoner 
 
Egnet aktivitet 
Konserter, forestillinger, teater, selskaper, treningslokale og møtevirksomhet 
 
 
SANGERHUSET I VINGROM 
Grend/bydel: Vingrom 
Adresse: Torpavegen 15 A, 2607 Vingrom 
Telefon: 90 89 45 44 
Hjemmeside: www.vingromsangkor.com 
Eier: Vingrom Sangkor 
Klasse: Grendahus 
Er bygget egnet/tilrettelagt for funksjonshemmede: Ja 
Parkering: Stor parkeringsplass 
 
Innhold i bygget  

 Storsal med scene: 108 m2. Stoler, bord og dekketøy til 80 personer, lydanlegg og 
projektor 

 Møterom: 29 m2. Prosjektor og lerret 

 Kjøkken: 22 m2. Inneholder kjølerom, kjøl/ frys skap, ovn, micro, induksjonsplate, 
storhusholdnings oppvaskmaskin. Dekketøy til 80 personer 

 HC toalett: 6,2 m2 

 Dametoalett: 1,7 m2 

 Herretoalett: 1,7 m2 

 Garderobe: 30 m2 

 Noterom: 15 m2 

 Lagerrom: 15 m2 
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Teknikk 

 Nytt lydanlegg i storsalen 

 Projektor og stort lerret i storsalen 

 Lerret i møterom. Her kan det brukes bærbar projektor 

 Trådløst internett i huset 
 
Egnet aktivitet 
Benyttes som øvingslokale for Vingrom Sangkor, Vingrom Seniorkor, og Vingrom Brass. 
Ellers benyttes huset ved egne arrangementer, leies ut til møter, fritidsaktiviteter for barn, 
ungdom og voksne. Leies ut til selskaper, fester offentlige og private, konfirmasjoner m.m.  
Lokalene leies ut både i ukedager og i helger. 
 
Fremtidige behov for endring/vedlikehold 
Utskifting av innmat i sikringsskap. Veranda på baksiden av bygget 
 
Byggets historikk/historiske kvaliteter 
Huset ble bygget i 1947 på dugnad av medlemmene i Vingrom Sangkor. Tomt og tømmer ble 
gitt som gave av daværende dirigent Tord Rindal. Huset er blitt påbygget og renovert mange 
ganger oppigjennom årene, så utallige dugnadstimer er lagt ned fra korets medlemmer. 
Huset fremstår i dag moderne, med alle fasiliteter som trengs for utleie i alle 
sammenhenger. 
 
 
VINGROM KIRKE 
Grend/bydel: Vingrom 
Adresse: Vingromsvegen 401, 2607 Vingrom 
Telefon: 61 27 08 88 (kirkekontoret) 
E-post: post@kirkekontoret.no 
Hjemmeside: www.kirkekontoret.no 
Eier: Vingrom sogn 
Klasse: Kirke 
Er bygget egnet/tilrettelagt for funksjonshemmede: Ja. Teleslynge, HC-inngang. HC-toalett i 
servicebygg ved parkeringsplassen. 
 
Innhold  
Kirkerom med 230 sitteplasser 
 
Teknikk 
Talemikrofon, lerret, prosjektor, orgel, piano 
 
Egnet aktivitet 
Konserter, møtevirksomhet 
 
Fremtidige behov for endring/vedlikehold 
Løpende vedlikeholdsbehov 
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Byggets historikk/historiske kvaliteter 
Bygget i 1908 
 
 

Røyslimoen/Vårseter/Roterud 

 
BYGDAHUSET KROKVANG 
Grend/bydel: Roterudbygda 
Adresse: Messenlivegen, 2611 Lillehammer 
Telefon: 61 26 98 77 
Hjemmeside: Nei 
Eier: Innbyggerne i den gamle Roterudbygda 
Klasse:  
Egnet/tilrettelagt for funksjonshemmede: Rullestoltrapp, to lave dørstokker og HC-toalett på 
samme plan som lokalitetene. 
 
Innhold 
Kjøkken med vanlig utstyr og oppvaskmaskin for storkjøkken. Kjølerom. Dekketøy og bestikk 
Til ca. 100 personer. Kafeteria med plass til 30 personer. Egner seg godt til møterom. 
Stor sal på 100m2. Kan dekke selskap til 100-110 personer. Kinooppsett: 150. 
Liten sal på 35m2. Møterom. Kan enkelt brukes sammen med storsal eller kafeteria. 
Scene på 30m2. Underetasje: Garderobe og toaletter. 
 
Teknikk 
Ikke noe teknisk utstyr 
 
Egnet aktivitet 
Selskaper av de fleste typer: Bryllup, konfirmasjon, barnedåp, feiring av runde tall og 
julebord. Møter, auksjoner, messer. 
 
Fremtidige behov for endring/vedlikehold 
Det ble lagt nytt gulv i storsalen med laminat i 2007 
 
Byggets historikk/historiske kvaliteter 
Bygd som forsamlingslokale for Roterudbygda i 1924. Utvidet med scene og kjøkken i 
30-åra. Påbygd dagens kjøkken og kafeteria i 1981/82. Restaurert kjøkken og bygd kjølerom 
i 2000. Drives i dag ved dugnad fra bygdefolket og styres ved et valgt styre. Hovedinntektene 
er utleie og en årlig basar. 
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Fåberg/Jørstadmoen 
 
A/L JOREKSTAD 
Grend/bydel: Jørstadmoen 
Adresse: Jørstadmoevegen 690, 2625 Fåberg 
Telefon: 61 05 70 60 
E-post: post@jorekstad.no 
Hjemmeside: www.jorekstad.no 
Eier: A/L Jorekstad 
Klasse: Lokalt kulturbygg 
Bygget er delvis tilrettelagt for funksjonshemmede 
Stor gratis parkering 
 
Innhold 

 Storsal 200m2, scene 60m2, 240 stoler 

 Veslesal 110m2 med bord og stoler 

 Notvarpet 150m2, selskapslokale med kjøkken 

 Møterom 25m2 

 Stua 25m2 
 
Teknikk 
Egen scene. Lydanlegg i alle rom. Lysanlegg/rigg. Teknisk utstyr for møtevirksomhet. 
Kommunikasjon mellom rommene. 
 
Egnet aktivitet 
Konserter, teater, seminarer, selskap, dåp, konfirmasjon, bryllup, minnestund o.l. 
 
Byggets historikk/historiske kvaliteter 
Ble bygget som forsamlingshus i 1895 av arbeiderlaget og het Friheim. Bygget ut som 
Samfunnshus i 1957 og skiftet navn til Jorekstad. 
 
Fremtidige behov for endring/vedlikehold 
Huset er over 50 år og trenger mye generelt vedlikehold. Opprustning av scene, hc-toalett, 
nytt gulv, nytt taklys. 
 
 
FÅBERG MENIGHETSHUS 
Grend/bydel: Fåberg 
Adresse: Carl Haugens veg 2, 2625 Fåberg 
Telefon: 91 57 99 02 
Hjemmeside:   
Eier: Fåberg menighet 
Klasse: Menighetshus 
Er bygget egnet/tilrettelagt for funksjonshemmede: Ja 
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Innhold  
1.etasje: Storsal (ca. 70 kvadratmeter), Lillesal (ca. 29 kvadratmeter), kjøkken (ca. 24 
kvadratmeter), garderobe (ca. som lillesal), dusj med handicaptoalett, toaletter (2 separate), 
menighetskontorer med tekjøkken, vaskerom, toalett. 2.etasje: Kontor for HEKTA, 
Pilegrimsovernattingsrom med 2 senger, gang, stue, loftsrom. 
 
Teknikk/utstyr 
Lerret og prosjektor i storsalen. Kjøkken: 4-platers komfyr, 2 stekeovner, mikrobølgeovn, 
kjøle- og fryseskap, rask oppvaskmaskin. 
 
Egnet aktivitet 
Møter, kirkekaffe, selskaper, minnesamvær, sosiale sammenkomster, enkel overnatting, 
barne- og ungdomsarbeid, utleie. Det er utstyr på kjøkkenet til middags- og kaffeservering til 
minst 40-50 personer. 
 
Fremtidige behov for endring/vedlikehold 
Huset er opprustet betydelig i de siste årene og fremstår i dag som funksjonelt og godt 
vedlikeholdt. Kjøkken, garderobe, dusj og toaletter er nyoppusset i løpet av de siste 3-4 
årene. 2. etg ble etterisolert for 2-3 år siden. Uteområdet ble opprustet i 2014. 
 
 
FÅBERG KIRKE 
Grend/bydel: Fåberg 
Adresse: Gausdalsvegen 316, 2625 Fåberg 
Telefon: 61 27 08 88 (kirkekontoret) 
E-post: post@kirkekontoret.no 
Hjemmeside: www.kirkekontoret.no 
Eier: Fåberg sogn 
Klasse: Kirke 
 
Egnet/tilrettelagt for funksjonshemmede 
Teleslynge, HC-inngang (skinner legges ut), HC-toalett i servicebygg ved parkeringsplassen 
 
Innhold  
Kirkerom (korskirke) med 290 sitteplasser 
 
Teknikk 
Talemikrofon, lerret, orgel, piano 
 
Egnet aktivitet 
Konserter, møtevirksomhet 
 
Fremtidige behov for endring/vedlikehold 
Løpende vedlikeholdsbehov 
 
Byggets historikk/historiske kvaliteter 
Bygd i 1727. Korskirke 
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NORSK VEGMUSEUM 
Grend/bydel: Fåberg 
Adresse: Hunderfossvegen 757, 2625 Fåberg 
Telefon: 61 28 52  50  
Hjemmeside: www.vegvesen.no 
Eier: Statens vegvesen 
Klasse: Museum 
Er bygget egnet/tilrettelagt for funksjonshemmede: Ja 
 
Innhold og teknikk 
Auditorium til 152 personer, god scene, talerstol/konferansepanel, videokanon, lydanlegg, 
opplegg til pc, justerbart lerret og flygel. Møterom til 30 personer i skoleoppsett, projektor, 
trådløst nettverk, whiteboardtavle. Berghallen: Et unikt lokale dypt inne i en tunell, med rå 
fjellvegg som kulisser, men varme og klima som et vanlig rom. Opplegg for møteromsutstyr 
og mulighet for matservering. 
 
Fremtidige behov for endring/vedlikehold 
Møterom vil bli pusset opp i 2015 
 
Egnet aktivitet 

 Auditorium: Kurs, konferanse, konserter, teater m.m 

 Møterom: Kurs og konferanse 

 Berghall: Kurs, konferanse, konserter og selskaper m.m 

 Mulighet for gratis omvisning eller å besøke museets utstillinger på egenhånd som en 
del av opplevelsen 

 

 
Saksumsdal 
 
SAKSUMSDAL BYGDAHUS  
Grend/bydel: Saksumsdal 
Adresse: Rustenveien 1, 2608 Lillehammer 
Telefon: 92 85 15 64 
Hjemmeside:   
Eier: Andelslag: Bygda - kommunen 
Klasse: Lokalt kulturbygg 
Er bygget egnet/tilrettelagt for funksjonshemmede: Bygget har rulletolrampe 
 
Innhold  
Store sal: Scene/sal 150 kvm. 120 stoler. Brukes til alle formål. Blir også brukt av Sakshem 
skole til gymtimer. Lille sal / kafe 50 kvm. 50 stoler. Møterom. Sløydsal. Moderne 
storkjøkken med kjølerom. Garderober, toaletter, dusjer. Lite møterom plan 1. 
 
Teknikk 
Egen scene. Prosjektor med el-drift av lerret. Scenebelysning med dimmeutstyr. Teknisk 
utstyr for møtevirksomhet. 
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Egnet aktivitet 
Alle lag og foreninger bruker huset mye hele året. Leies også ut til private tilstelninger. 
 
Fremtidige behov for endring/vedlikehold 
Bygge vegger og tak over eksisterende ventilasjonsagregat som i dag står ute bak bygda- 
huset. Scena er liten for enkelte aktiviteter og skulle vært utvidet. 
 
Byggets historikk/historiske kvaliteter 
Huset ble bygd på dugnad av bygdafolket fra 1959 til 1963. Nytt kjøkken ble bygd i 1995. 
 
 
SAKSUMSDAL KIRKE 
Grend/bydel: Saksumdal 
Adresse: Rustenvegen 12, 2608 Lillehammer 
Telefon: 61 27 08 88 (kirkekontoret) 
E-post: post@kirkekontoret.no 
Hjemmeside: www.kirkekontoret.no 
Eier: Saksumdal sogn 
Klasse: Kirke 
Er bygget egnet/tilrettelagt for funksjonshemmede: HC-inngang, teleslynge 
 
Innhold 
Kirkerom med 150 sitteplasser 
 
Teknikk 
Talemikrofon, orgel, el-piano 
 
Egnet aktivitet 
Konserter, møtevirksomhet 
 
Fremtidige behov for endring/vedlikehold 
Løpende vedlikeholdsbehov 
 
Byggets historikk/historiske kvaliteter 
Bygget i 1875 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


