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56/17 Utvalg for plan og samfunnsutvikling 23.08.2017 

 

Vedlegg: 

1. Plankart, datert 21.04.17 

2. Reguleringsbestemmelser, datert 06.06.17 

3. Planbeskrivelse, datert 06.06.17 

 

Vedlegg som kan fås ved henvendelse til administrasjonen:  

4. Trafikkvurdering 

5. Illustrasjonshefte 

6. Stedsanalysehefte 

7. ROS-analyse 

 

Sammendrag: 

Planforslaget legger til rette for en utvikling av Strandparken, øst for Strandtorget, der 

hovedformålet er forretning med plasskrevende varer og storvarehandel med tilhørende 

parkeringshus. I tillegg ønskes det å stadfeste eksisterende detaljvarehandelsarealer, kontor og 

tjenesteytingsformål som finnes i planområdet. Byplansjefen anbefaler at planen legges ut til 

høring/offentlig ettersyn.  

 

Bakgrunn: 

Forslagsstiller tok initiativ til oppstart av reguleringsplan for Strandparken i 2010. I prosessen 

ble det bestemt at planområdet skulle ses i en større sammenheng, der Strandtorget med 

tilhørende parkerings- og vegarealer og friområdene mot Lågen skulle inngå. Planen for hele 

området Strandtorget–Strandparken ble lagt ut til offentlig ettersyn desember 2013. Dette 

arbeidet har vært stoppet blant annet i påvente av trasévalg E6 og at det ikke foreligger 

konkrete større utviklingsplaner i området utover for Strandparken. Det er derfor vurdert at det 

vil være mer riktig å vurdere hele området sentrum–Mesna–Strandtorget gjennom en 

mulighetsstudie, når premissgivende arealdisponeringer for området er fastlagt. 

Mulighetsstudien vil igjen kunne følges opp med en områdereguleringsplan. Siden dette 

arbeidet er omfattende og ligger noe fram i tid, vil det være hensiktsmessig å behandle de 

konkrete utviklingsplanene for Strandparken parallelt med / forut for dette arbeidet. 

 

Det ble varslet ny oppstart av detaljreguleringsplan for Strandparken 25.04.15. 

Planavgrensningen er her redusert til hovedsakelig å gjelde areal som blir direkte berørt ved 

en utbygging av eiendommen gnr/bnr. 200/265, og omfatter et areal på totalt 24 daa. 
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Fakta: 

Archi Plan AS fremmer på vegne av tiltakshaver Lillehammer Strandpark ANS planforslag 

for Strandparken, rett øst for Strandtorget kjøpesenter. Planområdet består i hovedsak av 

eiendommen gnr/bnr. 200/265, der blant andre Europris Pluss og Tyrili klatresenter holder til. 

Planforslaget legger til rette for at dagens bebyggelse og regulerte arealer med ca. 32 000 m2 

skal omgjøres til bebyggelse med fire etasjes bygg med ca. 27 000 m2 forretninger for 

plasskrevende varer, storvarehandel, med tilhørende kontorer og servicefunksjoner og 

parkeringsanlegg. 

 

I kommuneplanens arealdel 2011-2024, for Lillehammer er planområdet definert som 

«Kjøpesenter – nåværende», der særlig § 1.7 i reguleringsbestemmelsene legger begrensinger 

for handelsarealet. I gjeldende reguleringsplaner for området: «Forbindelse til Lillehammer 

sentrum, Mesnadalsarmen og Vestre tangent med omgivelser», fra 1991 og «Området mellom 

Vingnesbrua og Mesnaelva» fra 1990, er bebyggelsesformålene industri, kontor/industri, 

forretning og bolig/forretning/kontor. 

 

 
  

Figur 1. Foreliggende forslag til plankart. 

 

Hovedformålet i foreliggende planforslag er «Forretninger og parkeringshus», der 

reguleringsbestemmelsene konkretiserer typen handelsvirksomhet. 

Det dreier seg i hovedsak om handel med plasskrevende varer og storvarehandel tilpasset 

øvrige virksomheter i nærområdet på Strandtorget (15 000 m2). I hovedsak ønskes det 5 000 

m2 med detaljvarehandel, 2500 m2 med tjenesteyting og 4000 m2 med kontorformål. 
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Videre regulerer planen gang- og sykkelveg som er en del av forbindelsen mellom 

Lillehammer sentrum, Mesna, Strandparken/Strandtorget og Mjøsa, for syklende og gående. 

Foran forretningsarealet er det regulert et torg, som skal tilrettelegges for allmenn gangtrafikk 

og opphold. Området er tenkt beplantet og utformet på en måte som bidrar til å gjøre området 

attraktivt for allmenn bruk. 

 

Det ble avholdt oppstartsmøte med kommunen 24.06.15. Varsel om planoppstart er annonsert 

i GD, og ble sendt ut til naboer og høringsinstanser 25.04.15, med frist for uttalelse 24.05.15. 

Det er mottatt 8 uttalelser fra høringsinstanser.  

 

For utfyllende opplysninger om planområdet, planforslaget, konsekvenser av planforslaget, 

samt oppsummering og kommentarer til uttalelser og merknader vises det til forslagsstillers 

planbeskrivelse, vedlegg 3.  

 

Vurdering: 

Byplansjefen har ingen merknader til planprosessen så langt, og planmaterialet vurderes å ha 

tilfredsstillende kvalitet for å legges ut til høring/offentlig ettersyn. Nedenfor kommenteres 

sakens mest sentrale/aktuelle problemstillinger. For øvrige tema vises det til vedlagte 

planbeskrivelse. 

 

Formål 

Eiendommen er i dag delvis i bruk til handel, og vurderes å være egnet til formålet. 

Planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt til handel.  

 

I § 1.6.2 i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel står følgende om Strandtorget:  

Samlet varehandelsareal skal begrenses til 60 000 m2. Av dette kan maksimalt 28 000 m2 

benyttes til handel med lette varegrupper (som er dagens nivå for lette varegrupper pr 

01.06.11).  

Enhver utvidelse av det totale handelsarealet på Strandtorget utover dagens nivå, dvs. samlet 

både for lette og tunge varegrupper, kan ikke skje før det er foretatt en analyse av de trafikale 

virkningene av utvidelsen på tilstøtende vegnett og sentrum, og en analyse av tiltak for bedre 

tilgjengelighet for kollektivtrafikk, gående og syklende. Eventuelle tiltak som analysene viser 

behov skal være gjennomført før enhver utvidelse av handelsarealet.  

I tillegg skal det gjennomføres en vurdering av konsekvenser for handelsbalansen mellom 

sentrum og Strandtorget ved enhver utvidelse av handelsarealet her.  

 

Strandtorget er i kommuneplanen brukt som en betegnelse på hele Strandtorget/Strandparken -

området. Kommuneplanens arealdel, tok utgangspunkt i følgende tall for gulvarealer brukt til 

eksisterende handel i Strandtorget/Strandparken-området:  

- Handel med lette varer: 27 800 m2  

- Handel med tunge varer: 9 400 m2  

Sum: 37 200 m2 

Under forutsetning av at de trafikale utfordringer kan løses, kan arealer for handel med tunge 

varer økes med ca. 23 000 m2 iht. beregningene. Arealer for handel med lette varer kan ikke 

økes.  

 

Planforslaget legger til rette for ca. 20 000 m2 handelsareal. Det skal fordeles mellom 15 000 

m2 til storvarehandel og plasskrevende varer og 5 000 m2 med detaljvarehandel jf. forslag til 

bestemmelse 8.2.1.  
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Storvarehandel omfatter følgende bransjer: møbler, hvitevarer, kjøkken og bad, samt handel 

med deler og utstyr til motorvogner – der forretningens minimumsareal er 1500 m2. 

Plasskrevende varehandel omfatter følgende varegrupper: motorkjøretøyer, biler, 

landbruksmaskiner, trelast/ andre byggevarer, salg fra planteskoler/ hagesentre, lystbåter og 

campingvogner. Detaljvarehandel omfatter alle øvrige varegrupper.  

Definisjonene i reguleringsbestemmelsene viderefører i all hovedsak de definisjonene som 

ligger i planbestemmelsen til «Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland» fra 

2016.  I tillegg foreslås det 2500 m2 med tjenesteyting og 4000 m2 med kontorformål. 

 

Det vurderes som viktig at handelen som tilbys her blir tilpasset beliggenhetens fordeler, 

samtidig som handelsbalansen ikke utfordres. Ved hovedsakelig å legge til rette for 

storvarehandel og plasskrevende varer vurderes man å utnytte lokaliseringens kvaliteter på en 

god måte. I forbindelse med revisjonen av Kommuneplanens arealdel og Byplanen har Vista 

analyse gjennomført en Nærings- og handelsanalyse. Her heter det om området 

Strandtorget/Strandparken blant annet. at «Området bør rustes opp, arealeffektiviseres og 

videreutvikles».  Videre heter det på s. 62: 

Strandtorget kan utvikles både innen detaljhandel og innen plasskrevende virksomhet, men 

det må arbeides for strategisk samarbeid mellom sentrum og kjøpesenteret. Strandtorget bør 

konkurrere med Industrigata for arealkrevende handel. Desto sterkere Strandtorget fremstår 

som handelssted, desto mindre grunn vil det være for å etablere nye handelssteder langs ny E6 

når den kommer. Hyttegjester i dalen vil være fullt orientert om tilbudet i Lillehammer og 

benytte dette så sant det er attraktivt, samlokalisert og byr på effektiv handel. Forretningene 

utenfor kjøpesenteret bør ha en minimum forretningsflate på 1 500m2 BRA. 

  

Etter byplansjefens vurdering vil foreslåtte handelsareal for storvarehandel og plasskrevende 

varer være i tråd med både gjeldende kommuneplan og det foreløpige utredningsmaterialet til 

revisjon av kommuneplanen.  

 

Når det gjelder de øvrige arealene er de regulert med utgangspunkt i et ønske om å stadfeste 

eksisterende handel, tjenesteyting og kontorformål. Innslaget av detaljhandel i planen vil være 

i strid med kommuneplanens bestemmelse § 1.6.2. Samtidig er det allerede etablert et større 

forretningsareal i planområdet (Europris pluss). Ut fra gjeldende status vil det etter 

byplansjefens vurdering kunne åpnes for noe mer detaljhandel enn de 28 000 m2, som ligger 

for hele Strandtorget-området i gjeldende kommuneplan. En forutsetning vil da være at 

forretningsflatene blir minimum 1500 m2. Å legge til rette for 5000 m2 detaljhandel virker 

likevel å være noe i overkant ut fra eksisterende bruk. Her ønskes det å se an innspill/uttalelser 

i høringsrunden samt avklaringer opp mot arbeidet med revisjonen av kommunens 

overordnede planer før man gir en endelig anbefaling til andelen detaljvarehandel.  

 

Arealer som avsettes til tjenesteyting og kontor forutsettes i hovedsak å være tilknyttet 

forretningsformålet.  

 

Byggehøyder/estetikk 

Bebyggelse planlegges med fire hovedetasjer hvor hver etasje utgjør ca. 4.5–6 m slik det er 

nødvendig for handel med plasskrevende varer og storvarehandel. Byggehøyden vil trappes 

ned i forkant og bakkant av bygget. Byggehøyden vurderes å ikke ha vesentlig negativ 

påvirkning på nabobebyggelse, plasseringen er godt egnet for å øke etasjetallet ut i fra de 

fysiske forholdene. 
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Planforslaget legger til rette for et funksjonelt bygg, der arkitekturen skal være av høy kvalitet 

og tilpasset beliggenhet og bygningsmiljø. Det er blant annet stilt krav om at «det skal legges 

spesiell vekt på estetikk, materialbruk og detaljutforming for å styrke og utvikle den visuelle 

identitet av opprinnelig bruk av området. Til byggesaken skal det foreligge en estetisk 

redegjørelse som dokumenterer virkningen på bebyggelsen mot naboeiendommer og 

nærliggende omgivelse og at det skapes gode byrom og god sirkulasjon. Byplansjefen 

vurderer foreliggende bestemmelser og intensjoner som gode forutsetninger for prosjektering 

og utføring av tiltaket. 

 

For området rundt bygget skal det utarbeides en utomhusplan i sammenheng med 

torget. Denne planen vil være førende for den overordnede beplantingen, 

terrengendring og -sikring, etablering av støyskjerm osv. Det vil være viktig at disse arealene 

bidrar til å styrke koblingen mellom Lillehammer sentrum, Mesna, Strandparken og Mjøsa. 

Lillehammer kommune ønsker å styrke de blågrønne strukturene og forbindelseslinjene i 

området. Det foreliggende planforslaget med krav til utomhusplan som ivaretar denne 

intensjonen, vil potensielt kunne være et bidrag til å styrke denne viktige aksen. 

 

Trafikkbelastning 

Kjøreadkomst for privatbiler til eiendommen og videre til parkeringshuset er lagt fra 

Strandpromenaden. Vegnettet i Strandparken vurderes å avvikle trafikken tilfredsstillende, og 

ha tilfredsstillende kapasitet til framtidig trafikkvekst.   

 

Tiltaket vil samtidig ha konsekvenser for det tilliggende vegnettet. Etter samme modell og 

med samme konsulent (Cowi) som ble brukt i forbindelse med Byutvikling 2044: 

Lillehammer 10-minutters-byen, er det derfor utarbeidet en trafikkvurdering. Beregningene fra 

trafikkmodellen viser at vegnettet i og omkring planområdet vil oppleve en trafikkvekst som 

følge av en utbygging i planområdet. Etter trafikkonsulentens vurdering vil belastningen 

likevel fortsatt være innenfor kapasitetsgrensene. 

 

Samtidig er det en utfordring at Bankenkrysset, som i dag er sterkt belastet i rushtrafikken, vil 

få økt trafikk som følge av tiltaket. Det er vanskelig å gjøre tiltak i planforslaget som kan 

avbøte på denne trafikken. Alternativet vil være å ikke legge til rette for nyetableringer bl.a. i 

Strandtorget-området. Utfordringen med trafikkapasiteten i Bankenkrysset må etter 

byplansjefens vurdering løses uavhengig av dette planforslaget. 

 

Parkering 

Parkeringsplassene innenfor planområdet skal etableres i byggets parkeringshus. 

Parkeringsanlegget er i utgangspunktet tenkt å ha kapasitet for ca. 400–500 biler. Dette er 

beregnet ut fra gjeldende parkeringsbestemmelser i kommuneplanens arealdel. Disse 

bestemmelsene er under revisjon. Det er derfor definert at det skal avsettes plasser til 

parkering iht. de til enhver tid gjeldende parkeringsnormer for Lillehammer kommune. Det 

vurderes som svært positivt arealbruk at det legges til rette for parkeringsplasser på 

Strandparken-Strandtorget som ikke er overflateplasser. På sikt ønskes eksisterende 

overflateparkering mest mulig omdisponert.  

 

Det skal etableres sykkelparkering ved innganger og i parkeringshuset. Det er også stilt krav 

til ladestasjoner for el-sykkel.  
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Konklusjon: 

Det vurderes som akseptabelt at foreliggende forslag til detaljreguleringsplan legges ut til 

høring/offentlig ettersyn forut for en mulighetsstudie og/eller områderegulering for hele 

området Strandtorget-Strandparken- Mesna. Reguleringsformålet er i all hovedsak i tråd med 

overordet plan. Når det gjelder fordelingen mellom storvarehandel /plasskrevende varer og 

detaljvarehandel avventes innspill/høringsuttalelser fra høringsrunden før man gir en endelig 

anbefaling til andelen detaljvarehandel. Byplansjefen anbefaler at planforslaget legges ut til 

høring/offentlig ettersyn. 

 

Byplansjefen legger saken fram med slikt forslag til 

 

V E D T A K : 

 

1. Forslag til detaljreguleringsplan for Strandparken, med planbeskrivelse datert 

06.06.17, plankart datert 21.04.17 og bestemmelser datert 06.06.17, legges ut til 

høring/offentlig ettersyn.  

 

2. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11.  

 

 

Lillehammer,  14.08.17 

 

 

Inger Stubsjøen  Sveinung Syversen 

Byplansjef  Saksbehandler 

 

  

 

Behandling/vedtak i Utvalg for plan og samfunnsutvikling den 23.08.2017 sak 56/17 

 

Behandling: 

Votering: 

Innstilling enstemmig vedtatt. 

 

V E D T A K : 

 

1. Forslag til detaljreguleringsplan for Strandparken, med planbeskrivelse datert 

06.06.17, plankart datert 21.04.17 og bestemmelser datert 06.06.17, legges ut til 

høring/offentlig ettersyn.  

 

2. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11.  

    

    

 


