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1 Innledning 

1.1 Planarbeidet 

På vegne av Oppland fylkeskommune og i samråd med Lillehammer kommune har Statens 

vegvesen utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for fv. 213 Fåberggata mellom 

Tomtegata og Nordre gate.  

 

Hensikten med planarbeidet er i hovedsak å bedre fremkommeligheten for 

kollektivtrafikken. I tillegg skal prosjektet bidra til å: 

 Redusere avviklingsproblemer i kryssene 

 Bedre trafikksikkerhet i kryssområder og på strekningen 

 Bedre framkommelighet for kollektivtrafikk og myke trafikanter 

 Redusere bruk av privatbil 

 Bedre tilgjengelighet for alle ved universell utforming av tiltak 

 

Prosjektet er definert som et kollektivtiltak i fylkeskommunens handlingsprogram. ATP 

(samordnet areal- og transportplanlegging) prosjektene i Oppland innebærer en 

tilrettelegging og prioritering for gange, sykling og kollektivtransport i de største byene i 

fylket. 

 
Utklipp: Fra handlingsprogrammet for fylkesveger i Oppland 2018-2021 
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Kart: Planområdet ved varsel om oppstart 

 

 
Kart: Kart over området 

 

På strekningen i Fåberggata er det utfordringer med trafikkavvikling for busser, spesielt når 

det kommer flere busser samtidig inn mot holdeplassene. Det er mye trafikk i området og 

spesielt er venstresvingefeltet fra Fåberggata opp Tomtegata en utfordring. For myke 

trafikanter er fortauene smale på flere steder i prosjektområdet.  
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1.2 Tiltakets forhold til forskrift om konsekvensutredning 

Statens vegvesen og kommunen har vurdert det slik at planen ikke er utredningspliktig etter 

forskrift om konsekvensutredning §§6-7. Tiltaket er vurdert å ikke gi vesentlige virkninger 

på miljø og samfunn, etter forskriftens §10 og kommer derfor ikke innenfor krav om 

konsekvensutredning etter § 8 i forskriften. Virkningene av planforslaget vil imidlertid bli 

belyst i planbeskrivelsen (dette dokument) i henhold til Kommunal- og 

moderniseringsdepartementets veileder for utarbeidelse av reguleringsplaner. 

1.3 Eksisterende planer i området 

 
Figur: Eksisterende reguleringsplan for området (nordre del) 
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Figur: Eksisterende reguleringsplan for området (søndre del) 

 

Området omfattes av godkjente reguleringsplaner: 

 Lillehammer sentrum vedtatt 24.03.2010  

 Kvartal 28 vedtatt 23.05.2013 

 

Arealformålene i eksisterende plan er: 

- bolig/forretning/kontor (gul/lilla)  

- forretning/kontor/industri (lilla/blå) 

- forretning/kontor (lyslilla/grå) 

- bensinstasjon (lys blå) 

- park (grønn) 

- blokkbebyggelse (gul) 

- gang-/sykkelveg (grå) 

 

Ny plan vil erstatte gjeldende reguleringsplan der arealene overlapper. 

1.4 Planprosess og medvirkning 

Oppstart av planarbeidet ble i henhold til Plan‐ og bygningslovens § 12‐8 kunngjort i GD 29. 

januar 2018. Det ble arrangert åpent møte i Statens vegvesen sine lokaler i Industrigata 8. 

februar 2018 og ca. 6 beboere/interessenter møtte. Frist for innspill ved varsel om oppstart 

var 25. februar 2018. Det kom inn 6 innspill til varsel om oppstart. Disse er sammenstilt og 
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kommentert i kapittel 5.  Underveis i planprosessen har det vært god kontakt med 

administrasjonen i Lillehammer kommune.  

1.5 Rammer og premisser for planarbeidet 

Reguleringsplanen er utarbeidet i tråd med overordna mål og føringer gitt bl.a. gjennom 

lover, forskrifter, stortingsmeldinger og statlige planretningslinjer. Dette for å sikre effektive 

planprosesser, bærekraftig areal- og samfunnsutvikling og ivareta hensyn til ulike interesser 

i planarbeidet. Sentrale dokument er bl.a.: 

 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 

 St.meld. 33 (2016-2017) Nasjonal transportplan 2018-2029 

 Kulturminneloven (LOV-1978-06-09-05) 

 Naturmangfoldloven (LOV-2009-06-19-100) 

 Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442/2016) 

 Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 

1.6 Gjennomføring av prosjektet 

Utbedringen av strekningen er finansiert med fylkeskommunale midler. Fylkestinget har 

gjennom vedtak i Handlingsprogram for fylkesveger 2018-202 foreslått midler til 

gjennomføring av prosjektet i 2020.   

1.7 Bilder fra området 

 

 
Bilde: Fåberggata - Kirkegata 
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Bilde: Fåberggata – Tomtegata 

 

 
Bilde: Fåberggata ved Posthuset 

 

 
Bilde: Fåberggata – ved Posthuset 
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Bilde: Fåberggata – Løkkegata 

 

 
Bilde: Fåberggata – Nordre park 

 

 

Bilde: Fåberggata – Nordre gate 
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2 Beskrivelse av forslag til detaljregulering 

2.1 Bakgrunn for valg av løsning 

Fåberggata er en sentral gate gjennom Lillehammer sentrum. Gaten er hovedferdselsåre for 

både kollektivtrafikk og all annen trafikk gjennom sentrum - nord/sør. Krysset ved 

Løkkegata er en viktig adkomst til bydel Busmoen. Det er også et betydelig innslag av myke 

trafikanter i området. 

 

Fartsgrense på den aktuelle strekningen er i dag 40 km/t. Trafikkmengden i Fåberggata som 

årsdøgntrafikk (ÅDT) er 10300 kjøretøy i Fåberggata sør for Løkkegata og 9600 kjøretøy i 

Fåberggata nord for Løkkegata. 

 

Reguleringsplanens forslag til utbedring av fv. 213 innebærer følgende: 

 Etablere holdeplass med kantstopp ved Mengshoelbygget for sørgående busser 

 Flytte nordgående bussholdeplass til Nordre Park og etablere kantstopp med leskur 

ved parken 

 Forlenge venstresvingefelt i Fåberggata sørgående mot Tomtegata 

 Forlenge venstresvingefelt i Fåberggata sørgående mot Løkkegata 

 Forlenge venstresvingefelt i Fåberggata nordgående mot Løkkegata 

 Utvide bredden på fortauet flere steder, spesielt hjørnet ved Margarinfabrikken. 

 

I utformingen av vegelementene har vi tatt hensyn til:  

 Ikke berøre vann og avløp, fjernvarmeledning og annet som ligger dypt i grunnen. 

 Minst mulig grunnerverv 

 

Med veglinjen som ligger til grunn for reguleringsplanen er alle hensyn forsøkt ivaretatt for å 

redusere negative virkninger samtidig som målene med prosjektet ivaretas. 

2.2 Planlagt arealbruk 

Reguleringsplankartet viser følgende arealbruk: 
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2.3 Standard 

Normalprofiler i planforslaget er som følger: 

 
Figur: Normalprofil ved Nordre park sett nordover 

 

 
Figur: Normalprofil ved Mengshoelbygget sett nordover 
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Figur: Normalprofil ved postbygget rett før for krysset Fåberggata-Løkkegata sett nordover 

 

 

Figur

 
Figur: Normalprofil ved posthuset rett nord for krysset Fåberggata – Tomtegata sett nordover 

2.4 Beskrivelse av planstrekningen  
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I selve krysset Fåberggata og Tomtegata blir det ingen noen store forandringer utover at 

fortauene ved profil 100 utvides noe på hjørnet ved Posthuset (200/207) og hjørnet ved YK-

huset (200/266).  

 

Videre på vestsiden fra YK-huset ved profil 100 (200/266) og bort til bensinstasjonen 

(200/427) ved profil 200 utvides bredden på fortauet. 

 

På østsiden ved Posthuset (200/207) fjernes bussholdeplassen ved profil 160 og det 

etableres kjørebane på strekningen nordover mot krysset. Denne løsningen frigjør plass til 

lengre venstresvingefelter både mot Løkkegata og mot Tomtegata. 

 

 

 

I krysset Fåberggata og Løkkegata utvides fortauene inn mot krysset. Spesielt kan nevnes at 

hjørnet ved Margarinfabrikken (200/289) vil bli betydelig bedret for myke trafikanter.  

 

Sykkelboksene med sykkelfelt som er markert opp i Løkkegata blir som i dag.  
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Signalanlegget skal skiftes ut i krysset for å kunne programmeres for å gi bussen prioritet 

inn i krysset. 

 

 

 

Nord for krysset Fåberggata og Løkkegata på østsiden ved Nordre Park etableres kantstopp 

for buss ved profil 340. Bussen stopper da i kjørebanen. Det er planlagt leskur inn i Nordre 

park (markert med rødt i bildet over). Bredden på fortauet blir økt på hele strekningen.  

 

På vestsiden ved Mengshoelbygget (200/327) er det planlagt kantstopp ved profil 283. 

Bussene stopper i vegbanen. Alle kjøretøy som skal rett frem eller til høyre i krysset følger 

kjørebanen, mens de som skal svinge venstre og inn i Løkkegata legger seg i 

venstresvingefeltet.  

 

Løsningen gir et lite inngrep i parkeringsplassen for Coop Prix (200/320) mellom profil 235-

2267 og noen fåtall plasser må fjernes. Nytt forslag om oppstillingsmønster for bil er vist i 

skissen. Det avsettes plass til styringsskap for signalanlegg på hjørnet. 

2.5 Arealinngrep 

Planen medfører følgende permanente arealinngrep: 

 Inngrep i forterreng til Mengshoelbygget for å få plass til evt. leskur og venteareal 

 Inngrep i parkeringsarealet ved Mengshoelbygget for å få plass til kjøreveg og fortau 

 Inngrep i Nordre park for å få plass til leskur 

 

Plankartet viser også ulike midlertidige anleggsområde (bestemmelsesområder). Disse er 

markert på plankartet på denne måten: 



Planbeskrivelse - Detaljregulering for fv. 213 Fåberggata, Tomtegata - Nordre gate 

 

 

15 

 

  
Figur: Markering av anleggsområde i plankartet 

 

Generelt er det vanskelig å bygge tiltaket uten å røre områder utenfor. Derfor er det enkelte 

steder satt av et midlertidig anleggsbelte slik at byggingen kan gjennomføres. Intensjonen er 

å berøre disse områdene så lite som mulig. Det er knyttet til bestemmelser på disse 

anleggsområdene som ligger i reguleringsplanens bestemmelse punkt 7. I perioden mellom 

reguleringsplan og bygging vil byggherre ta kontakt med involverte grunneiere for å ha en 

dialog om bruken av de midlertidige anleggsområdene. Hvis byggherre benytter området 

under byggeperioden må området settes tilbake i samme stand som før utbyggingen startet. 

2.6 Signalregulering 

Signalanlegget vil bli skiftet ut i krysset Fåberggata – Løkkegata. Signalanlegget vil bli satt 

opp slik at kollektivtrafikken blir prioritert. Dette betyr at når bussen nærmer seg krysset til 

trafikklysene skifte eller bli stående til bussen har passert. Det samme systemet monteres i 

signalanleggene i kryssene Fåberggata – Tomtegata og Fåberggata – Kirkegata for å 

prioritere bussen på hele strekningen. 

 

I forbindelse med utskifting av signallys i krysset Fåberggata – Løkkegata vil det bli satt opp 

et nytt styreskap for signalanlegg på hjørnet av parkeringsplassen (oransje felt). 

 

 
Figur: Areal for styreskap 

2.7 Overvannshåndtering 

Overvannshåndteringen baserer seg primært på eksisterende system og ledningsnett. Det vil 

ikke tilføres mer vann til ledningsnettet, men endringer i kantsteinslinjer medfører at 

kummer og sluk må tilpasses.  

 

Innmålinger av VA-installasjoner vil utføres i forbindelse med byggeplanleggingen. Videre 

vurdering er basert på tilsendte data på ledningssystem og kummer. Det antas at enkelte 

sluk kan tilpasses ved å enten snu kjegle m/rist (der ny kantsteinslinje avviker lite fra 

dagens), mens noen sandfang/sluk må flyttes fysisk og kappes inn/skjøtes inn igjen på 

eksisterende ledning. 

 

Totalt sett er det få sluk på strekningen, derfor kan etablering av noen nye kummer for 

optimal overvannshåndtering bli aktuelt. Disse foreslås koblet til eksisterende OV kum, 
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eksisterende OV-ledning eller mot eksisterende sandfang. Må påregne enkelte korte nye 

ledningsstrekk for tilkobling. 

 

Det legges i utgangspunktet ikke opp til nye sluk for avvanning av eksisterende fortau. 

Forutsetter at eksisterende system kan brukes, men det bør anlegges steinrenner på tvers av 

fortau for håndtering av taknedløp. 

 

Det anses som lite realistisk å anlegge områder for infiltrasjon av overvann, da dette vil 

medføre større inngrep i veglegemet for å sikre drenering av overbygning. 

2.8 Kabler, ledninger, strøm, fjernvarme 

Det er mange installasjoner i grunnen i området. Det er i området registrert: 

 El-kabel 

 Fjernvarme 

 Kabel TV 

 Tele-kabel 

 Vann og avløpsanlegg  

 

Tiltaket skal gjennomføres med minst mulig graving ned i overbygningen på vegen. Det er 

usikkerhet rundt dybden på de ulike installasjonene i grunnen og derfor er det utfordrende å 

vite nøyaktig hvilke installasjoner som blir berørt. Kabeleiere vil bli involvert i 

byggeplanleggingen, som vil gjennomføres etter reguleringsplanvedtak. 

2.9 Vurderte alternativer 

Det har vært vurdert ulike alternativer underveis i planleggingsprosessen. I hovedsak er har 

alternativene vært kantstopp eller holdeplasser for bussene. Statens vegvesen sine 

håndbøker anbefaler etablering av kantstopp (ÅDT på 9600 og fartsgrense 40 km/t). 

 
Utklipp: Valg av holdeplasstype - håndbok N100 

 

Holdeplasser for bussene gjør at biltrafikkens fremkommelighet prioriteres. Kantstopp 

prioriterer kollektivtrafikkens fremkommelighet. Kantstopp gir kort betjeningstid og god 
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komfort for busspassasjerene. Kantstopp er lite arealkrevende og er enklere å drifte og 

vedlikeholde. Kantstopp har lavere investeringskostnader enn holdeplass.  

 

Kantstopp kan derimot hindre fremkommelighet for andre busser og øvrig trafikk. 

Bussprioriteringen i signalanlegget i kryssene Fåberggata – Løkkegata, Fåberggata – 

Tomtegata og Fåberggata – Kirkegata vil redusere den totale forsinkelsen. Ventetiden for 

grønt for bussen blir minimal, noe som også vil komme de bilistene som venter bak bussen 

til gode. 

 

Statistikk fra Opplandstrafikk viser at det på sørgående holdeplass var 2026 påstigende 

passasjerer i 2018 (dvs. ca. 5,5 påstigende passasjerer i snitt pr dag). På nordgående 

holdeplass var det 21262 påstigninger (dvs. ca. 58,2 påstigende passasjerer i snitt pr dag). 

Snitt tallene er ikke helt relevante da det er vesentlig flere avganger på ukedager enn i helg. 

Antall reisende vil variere noenlunde proporsjonalt med dette. Opplandstrafikk anslår snitt 

stopptid på 30 sekunder på nordgående holdeplass og noe kortere på sørgående. 

 

Det ble våren 2018 gjennomført en prøveperiode med kantstopp ved Nordre park. 

Prøveperioden viste at kantstopp fungerte tilfredsstillende med tanke på økt 

fremkommelighet for kollektiv og at konsekvensene for de andre kjøretøyene ikke ble for 

store.  

 

Planforslaget viser derfor kantstopp i begge retninger Fåberggata mellom Nordre gate og 

Løkkegata. 

3 Eksisterende forhold og konsekvenser av planforslaget 

3.1 Trafikksikkerhet 

Eksisterende forhold 

Det er ingen politirapporterte ulykker siste 4 år (Ulykker med personskade). Kryssene i 

Tomtegata og Løkkegata er lysregulert og trygge. Når det gjelder resten av planområdet er 

det riktig å trekke fram følgende punkter: 

 Fortauene er noe smale i deler av prosjektområdet. 

 Venstresvingfeltene er generelt litt korte og feltene er til tider «fulle» slik at de 

hindrer andre kjøretøy. 

 To av fotgjengerfeltene i krysset Løkkegata er i lengste laget spesielt når lyskrysset 

går i gul blink. 

 Periodevis kommer det svært mange busser samtidig noe som gjør trafikkavviklingen 

ved eksisterende busslomme sårbar. 

 Det skjer en del kryssing av fv. 213 ved sør-enden av Nordre park. 

 Det er forholdsvis lite sykling langs fv. 213, men det skjer noe sykling på fortauet 

langs vegen i sørgående retning. 

 Bolig/forretningsadkomsten til Fåberggata 106, har en del trafikk ut fra eiendommen 

over fortauet. Sikten her er svært dårlig. 



Planbeskrivelse - Detaljregulering for fv. 213 Fåberggata, Tomtegata - Nordre gate 

 

 

18 

 

 

Konsekvenser av planforslaget 

 Det er planlagt bredere fortau flere steder i planen. Dette vil øke trafikksikkerheten 

for gående og syklende. Spesielt utvidelsen av bredden på fortauet ved hjørnet ved 

Margarinfabrikken er positivt med tanke på sikkerhet.  

 Venstresvingfeltene er utvidet betraktelig. 

 Breddeutvidelse av fortau bidrar til at lange fotgjengerfelt blir noe kortere. 

 Kryssingen av vegen ved sør-enden av Nordre park kan det være vanskelig å få gjort 

noe med. Imidlertid vil kantstopp redusere lengden på kryssingen, og gjøre dette noe 

mer trafikksikkert. 

 I utgangspunktet skal Storgata være hoved sykkeltrasé, men en kan fortsatt forvente 

at fortauet langs fv.213 vil bli brukt som sykkelveg. Planlagt breddeutvidelse av 

fortau vil gjøre dette mer trafikksikkert. 

 Adkomsten til Fåberggata 106 blir ikke endret i planforslaget. En bør på sikt vurdere 

muligheten for ny adkomst til denne eiendommen fra baksiden evt. via 

bensinstasjonen. 

3.2 Arealbruk 

Eksisterende forhold 

Eiendomsgrensene går i dag ut i fylkesvegen. 

 

 
Figur: Eiendomsgrenser ved Nordre park, mellom Løkkegata og Nordre gate 
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Figur: Eiendomsgrenser i krysset Fåberggata - Løkkegata 

 

 
Figur: Eiendomsgrenser ved Posthuset, mellom Tomtegata og Løkkegata. 

 

Konsekvenser av planforslaget 

Ved planlagt utbygging er det forutsatt at vegeier Oppland fylkeskommune, skal eie arealer 

regulert til kjøreveg pluss arealer regulert til annen veigrunn – grøntarealer. Arealer som i 

plankartet er vist som midlertidig anleggsområde disponeres av byggherre i anleggsperioden 

etter særskilte avtaler og tilbakeføres etter avsluttet anlegg. 

 

Når reguleringsplanen er endelig vedtatt, vil byggherre ta kontakt med berørte grunneiere 

for å få til avtale om grunnerverv og midlertidig bruk av anleggsområder. Erstatning for det 

økonomiske tapet som påføres den enkelte som følge av inngrepet vil bli utbetalt etter 

ekspropriasjonsrettslige prinsipper. Dette gjøres gjennom avtaler med de berørte 

grunneierne og rettighetshaverne. Dersom det ikke oppnås enighet ved minnelige avtaler, vil 

erstatningen bli fastsatt av domstolene gjennom rettslig ekspropriasjonsskjønn. 
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Reguleringsplanen er grunnlag for utarbeidelse av arealoversikt som vil bli benyttet ved 

grunnervervsforhandlinger og inngåelse av kjøpekontrakt. 

 

Mindre avvik innenfor området” Annen veggrunn” vil kunne skje som følge av uforutsette 

forhold, som for eksempel grunnforhold eller mangler i kartgrunnlaget. Det kan medføre at 

areal som skal disponeres til vegformål vil fravike noe fra det som framgår av 

formålsgrensene i planen. Areal som ikke disponeres til vegformål, forutsettes benyttet til 

tilstøtende formål. 

 

Bestemmelsesområder for midlertidig anleggsområde erverves ikke, men disponeres av 

tiltakshaver i anleggsperioden. Kompensasjon for eventuelle inntektstap under 

anleggsperioden inngår som en del av erstatningsoppgjøret. 

3.3 Elektro 

Eksisterende forhold 

Det er 9 veglysmaster på strekningen og veglysene er svært dårlig og utgått på dato. 

Kablene for veglysene er også i dårlig stand. Tennpunktet for veglysene sitter i dag inne i et 

traforom i Fåberggata 115. 

 

Konsekvenser av planforslaget 

Mellom Tomtegata og Nordregate er det totalt 9 veglys master med lysarmatur som må 

erstattes med tidsriktig belysning (LED). Ny kabel for veglys skal legges i nye rør på hele 

strekningen.  Tennpunktet for veglysene skal flyttes ut og erstattes med nytt tennskap. 

Skapet skal også forsyne leskur med strøm til infotavler. 

3.4 Landskap 

Eksisterende forhold 

Prosjektområdet ligger sentralt i Lillehammer, og inngår som en del av kvadraturen i 

sentrumsplanen. Bygninger danner avgrensingen av gaterommet med en blanding av 

gammel trehusbebyggelse og store næringsbygg. Planområdet er også preget av store åpne 

asfaltdekkende arealer med p-plass foran Coop Prix og området rundt bensinstasjonen/7-

eleven. Langs p-plassen ved Coop og langs Mengshoelbygget er det et lavt avgrensende 

rekkverk som hindrer gående å krysse gangsonene i området. Bredden på gatetverrsnittet 

varierer, og er på det smaleste ca. 15,5 meter forbi posthuset.  Det er lite næringsvirksomhet 

og butikker som henvender seg mot gaten, de fleste fasader som vender ut mot gaten er 

uten vinduer eller vinduer uten innsyn. Kryssområdet Fåberggata- Løkkegata er stort, med 

noe uryddig og utflytende gategeometri.  

 

Grønnstruktur 

Grønnstrukturen i nord består av Nordre park avgrenset mot Fåberggata med en 

langsgående hekk. Langs Mengshoelbygget er det parallelle grønt-rabatter med en trerekke 

av rognetrær.  
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Figur: Fåberggata med trerekke av rogn og hekken langs Nordre park. 

 

Annen grønnstruktur på strekningen er buskrabatten inntil Posthuset. I følge 

kommunedelplanens arealdel § 2.3 Grønnstruktur, skal «eksisterende friområder og 

fellesarealer som nyttes til leik og uteopphold, eller arealer som gjennom tidligere godkjent 

plan er avsatt til slike formål, ikke omdisponeres til annet formål uten at det foreligger 

særlige grunner. Det skal tilstrebes gode forbindelser mellom rekreasjonsområder og 

utbyggingsområder, særlig i forhold til områder som nyttes til boligformål.»  

 

Materialbruk  

I prosjektområdet er det ingen gjennomgående material- og fargebruk, med unntak av 

gjennomgående Oslokantstein. I følge Kommunedelplanens arealdel, under § 2.2 Estetikk og 

landskapstilpasning, skal det «legges vekt på materialvalg for å understreke gateløpet og 

plass-utforming».  I tillegg er det «Fokus på estetikk og arkitektur i utforming av byen og 

byens liv – og kombinasjon gammelt og nytt. Fokus på estetikk og arkitektur i alle 

byggeprosjekter, i utforming av byrom, grønne og grå strukturer.».  

 

Konsekvenser av planforslaget 

For å bedre fremkommeligheten for myke trafikanter og få et bredere fortau er det gjort 

enkelte tiltak på strekningen. Krysset Fåberggata – Løkkegata strammes opp, noe som frigir 

plass til bredere fortau. Rekkverket langs deler av Mengshoelbygget og p-plassen ved Coop 

fjernes for å gjøre tilgjengeligheten mellom gangarealer bedre. Det legges en 0,5 m rabatt 

mellom parkeringen ved Coop og fortauet langs Fåberggata, for å unngå at fortaus-arealet 

blir redusert av overhenget på parkerte biler. 
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Figur: Rabatten mellom p-plassen på Coop og fortauet langs Fåberggata. Rabatten kan steinlegges eller brukes som 

grøntareal for oppsamling av overvann. 

 

Grønnstruktur 

Grønt-rabattene med trerekker langs Mengshoelbygget blir beholdt. Trærne og hekkene 

langs Nordre park og Posthuset er med på å markere gateløpet og tilfører en kvalitet til 

gaten.  Vegetasjonen fungerer som en buffer mot trafikken. Lillehammer kommune er i gang 

med å utforme nye planer for Nordre park. Utforming av kantstopp langs parken krever at en 

del av den eksisterende hekken fjernes for å gi plass til leskur. Dette detaljeres videre i 

samarbeid med Lillehammer kommune.  

 

Materialbruk 

Nye elementer og møbler skal forholde seg til material- og fargebruk som er benyttet ellers i 

sentrum.  

3.5 Nærmiljø og/friluftsliv 

Eksisterende forhold 

Gående 

Prosjektets sentrale beliggenhet tilsier at det er potensiale for å legge til rette for økt 

gangtrafikk. Det er i dag tosidig fortau langs Fåberggata, Løkkegata og Tomtegata, men 

ensidig fortau i Nordre gate. Langs Mengshoelbygget er det en hellelagt gangtrasé langs 

bygget samt fortau langs gaten, adskilt av en grønn rabatt med trær.  

 

I dag varierer bredden på gangbanene. De fleste gangbaner er i dag mellom 2 og 2,3 meter, 

men er 90 cm på det smaleste, rundt hjørnet av Margarinfabrikken. Her er i tillegg 

underlaget ujevnt og med et tverrfall som ikke oppfyller krav til universell utforming (mer 

enn 2,5 %). Fortauet langs Margarinfabrikken er 2 meter. Dette oppleves svært smalt når det 

passerer store kjøretøy. Kantsteinene er de fleste steder i gatene også godt delvis 

nedasfaltert uten særlig avvisende kant mot trafikken. Fortauet langs bensinstasjonen er 

også smalt; i underkant av 1,5 meter. Dette er nylig oppgradert og vil ikke endres i nye 

planer.  
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Deler av dagens strekning er universelt utformet; det er nedsenkede fortau ved overgangs-

feltene, men de mangler oppmerksomhetsfelt og varselindikatorer. Bussholdeplassene er 

ikke universelt utformet. Det skal ifølge § 1.9 Universell utforming Lovhjemmel: PBL § 11-9 

nr. 5 a) Ved nybygging, rehabilitering og ombygging skal det vektlegges at alle boliger, 

næringsbygg, fellesområder og utearealer skal kunne brukes av alle mennesker i så stor 

utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing eller spesiell utforming. 

 

Syklende 

I Fåberggata er det i dag ikke tilrettelagt for separate løsninger for sykkel. Det er tilrettelagt 

for sykkel i Løkkegata ved at det er anlagt ensidig sykkelfelt forbi bensinstasjonen, samt 

langs Margarinfabrikken. Begge sykkelfeltene ender i sykkelbokser foran krysset på begge 

sider. Parallell hovedtrasé for sykkel er lagt til Storgata. 

 

Konsekvenser av planforslaget 

Gående 

Situasjonen for gående blir forbedret i og med at alle fortau langs Fåberggata breddes. Det 

smaleste fortauet ved Margarinfabrikken går fra å være i underkant av 90 cm bredt til å bli 

opp mot 2,5 m. Tilgjengelighet og tilrettelegging for myke trafikanter langs 

Margarinfabrikken til Nordre gate blir bedre ved at bredden på fortauet øker fra 2 m til 2,5 

meter. Fortausbredden øker på begge sider av Fåberggata, til en generell bredde på ca. 2,5 

meter, noe som dekker minste krav til ferdselsareal og kantsteinssone, og muliggjør 

maskinell rydding av fortauet. 

 

Syklende 

Gatetverrsnittet i Fåberggata er smalt, og prosjektet har kollektivprioritet. Løsningen som er 

valgt gjør at syklende må bruke vegbanen eller dele fortauet med gående som i dag. Mer 

ryddig trafikkavvikling generelt vil gi tryggere trafikkforhold også for syklende. 

Sykkelboksene i krysset Fåberggata/Løkkegata blir beholdt. 

3.6 Kollektivtrafikk 

Eksisterende forhold 

I dag er det 2 enkle holdeplasser på strekningen. En holdeplass ved postbygget på veg 

nordover og en ved Mengshoelbygget på veg sørover.  

 

Konsekvenser av planforslaget 

I begge regninger skal det etableres kantstopp. Nye holdeplasser for buss skal utformes 

etter universelle utformingsprinsipper. Kantstopp for nordgående trafikk plasseres langs 

Nordrepark med leskur. En del av eksisterende hekk fjernes og leskuret integreres langs ny 

støyskjerm med benk, søppelkasse og informasjonstavle.  
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Figur: Eksempelsnitt av leskur ved Nordre park 

 

 
Figur: Eksempelsnitt som viser bussholdeplass med benk langs Mengshoelbygget og benker på venterepos. 

3.7 Naturmangfold 

Eksisterende forhold 

Det er lite med tradisjonelle elementer knyttet til naturmangfold i planområdet. Det 

foreligger ingen registreringer av verken arter eller naturtyper som krever videre oppfølging. 

Det er størst fare for å påtreffe forurenset grunn. Forurensning inngår i naturmangfold.  

 

Planområdet ligger i en gammel bybebyggelse og tidligere E6-trasé. Det er en bensinstasjon 

inntil planområdet og en blanding av næringsbygg og boliger inntil gata på begge sider. Før 

Postgården ble bygd, har det vært boliger på den tomta.  

I databasen Grunnforurensning (Miljødirektoratet) er tomta til bensinstasjonen (gnr. 200 bnr. 

427) registrert som forurenset grunn. Denne eiendommen omfatter noe av dagens veggrunn 

i Fåberggata. Det vil stille krav om grunnundersøkelser og tiltaksplan før graving og 

massehåndtering der. Tomta har akseptabel forurensning med dagens arealbruk og det vil 

også kunne gjelde for veggrunn/samferdselsformål. Dagens oljetanker med 

påfyllingsområde ligger mot jernbanen og lengst bort fra anleggsområdet for dette 

vegtiltaket. Det skal ikke gjøres inngrep i dette området. Fremtidig status for området blir 

avklart gjennom tiltaksplanen når evt. utskifting eller gjenbruk av masser er avklart. Ved 
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endring av eiendomsstruktur vil det som er registrert som forurenset grunn kunne markeres 

som et avgrenset område på ny veggrunn.   

 

Den kommunale eiendommen gnr. 200 bnr. 180 er også markert som forurenset grunn. 

Denne eiendommen omfatter gateløp og friområder på Busmoen. Forurensningen er knyttet 

til utfyllinger på helt andre steder på eiendommen enn her. Men som trafikkareal er det en 

risiko for at dette arealet også er lettere forurenset.  

 

Det kan også ha vært oljetanker knyttet til fyringsanlegg i andre bygg som kan ha hatt 

lekkasjer. Dette har vært trafikkareal over en lang periode med to kryss. Det kan ha skjedd 

ulykker med utslipp av drivstoff og olje uten at det er kjent og registrert. Gammel veggrunn 

og det som er av sideareal må regnes som lettere forurenset og masser håndteres deretter.   

 

Konsekvenser av planforslaget 

I anleggsfasen er det fare for at slamholdig vann fra anleggsområdet kan bli ført til 

Mesnaelva. Byggeplanen må avklare tiltak for å hindre at overvann fra anleggsområdet får 

direkte utløp til elva.  

 

Det er ikke tenkt at veganlegget skal skifte ut masser annet enn å frese av eksisterende 

asfalt og tilpasse bærelag og legge nytt vegdekke. Det er ikke ønskelig å berøre annen 

infrastruktur som ligger i vegbanen. Om det blir aktuelt å fjerne noe av eksisterende 

overbygning så forutsettes disse massene handtert som lettere forurenset grunn og skal 

prøvetas, basiskarakteriseres og mellomlagres på godkjent plass før levering til godkjent 

mottak. Noe av massene kan være aktuelt å gjenbruke i anlegget, forutsatt at 

forurensningsgraden er innenfor akseptable grenser jf. TA 2553/2009 Helsebaserte 

tilstandsklasser for forurenset grunn og en risikovurdering viser at det er tilfredsstillende 

sikkerhet for ikke å skade vannmiljø. Behov for prøvetaking og tiltaksplan blir presisert og 

avklart i arbeidet med byggeplan. Dette vil følge av gjeldende regelverk på området.  

 

Det er aktuelt å sette avstandskrav fra Mesnaelva og inntakskummer for overvann for 

oppstilling av anleggsmaskiner og mellomlagring av forurensete masser.  

 

Uttalelse etter naturmangfoldloven §§ 8-12 

I denne planen er hensynet til både sårbare arter og naturtyper mindre relevant. Påvirkning 

av vannmiljø kan være relevant både med direkte avrenning fra anleggsområdet og 

handtering av forurenset grunn. Dette er synliggjort og hensyntatt i planen. Byggherre vil 

sette inn tiltak for å minimere denne type påvirkning slik det er omtalt foran.  

 

Ut fra hva som er omtalt i planbeskrivelsen og tatt inn i bestemmelsene, så anses kravene 

etter naturmangfoldloven å være oppfylt.  

3.8 Kulturmiljø 

Eksisterende forhold 
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Det er ikke registrert kulturminner i området (Askeladden, Riksantikvaren) 

 

Utsnitt fra Askeladden-Riksantikvaren 

 

Konsekvenser av planforslaget 

Planforslaget vil ikke berøre automatisk fredete eller verneverdige nyere tids kulturminner.  

Ved funn av kulturminner så gjelder aktsomhetskravet og varslingsplikten etter 

kulturminneloven.  

3.9 Naturressurser 

Eksisterende forhold 

Det ligger vannledninger i både Fåberggata, Tomtegata, Løkkegata og Nordre gate. Slike 

elementer knyttet til anlegg for drikkevannsforsyning inngår i tema naturressurser.  

 

Konsekvenser av planforslaget 

Drikkevannsforsyningen må ikke bli påvirket eller skadet av anleggsarbeidet. Det forutsettes 

at det settes inn forebyggende tiltak for å hindre at det skjer. Det vil først og fremst gjelde 

omfang av masseutskifting og hensyn ved komprimering av nye masser. Det er planlagt 

minimalt med masseutskifting slik at faren for påvirkning anses som liten.  

3.10 Grunnforhold 

Eksisterende forhold 

I følge kvartærgeologisk kart (NGU.no, 2019) består løsmassene i prosjektområdet av tykk 

morene. Denne ligger muligens på toppen av breelvavsetninger. Tidligere utførte 

grunnundersøkelser i området umiddelbart nord, sør og øst for prosjektområdet indikerer 

faste morenemasser i telegruppe T2 og T3. Det er ikke utført grunnundersøkelser innenfor 
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prosjektområdet, men det antas at grunnforholdene her i hovedsak samsvarer med det som 

tidligere er rapportert i området rundt.  

 

Konsekvenser av planforslaget 

Grunnforholdene setter ikke spesielle krav til planforslaget med tanke på utskifting av 

masser. 

3.11 Støy 

Eksisterende forhold 

 
Figuren viser beregnet gul og rød støysone for prosjektstrekningen.  

 

Konsekvenser av planforslaget 

Prosjektet betegnes som et Miljø- og sikkerhetstiltak og da er det ikke krav om støytiltak 

med mindre tiltakene gjør at støyen øker med mer enn 3dBA. Støyforholdene endres ikke 

ved dette planforslaget og dermed utløses ikke kravet om støytiltak.  
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3.12 Klassifisering og ansvarsdeling 

Fylkeskommunen drifter og vedlikeholder i dag både veg, fortau og veglys på strekningen. 

Det vil ikke bli noen endringer i dette ansvaret etter at tiltaket er gjennomført. 

3.13 Samfunnsmessige forhold 

Planforslaget innebærer at kollektivtrafikken blir prioritert gjennom gata. I tillegg vil myke 

trafikanter få bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet på strekningen. Målet er at bussen 

kommer raskere igjennom gata. Ved at alle trafikanter ser at bussen er prioritert og at den 

kommer raskt frem vil det forhåpentligvis få flere bilister til å velge kollektiv transport. Flere 

gående til og fra holdeplassene i området, flere som tar i bruk den etter hvert opprustede 

Nordre park og bredere fortau vil kunne bidra til at flere går og beveger seg rundt i området. 

Økt gange vil bidra til økt folkehelse og en positiv innvirkning på barn og unges 

oppvekstsvilkår. 

3.14 Risiko, sårbarhet og sikkerhet – ROS analyse 
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Kommentar 

/tiltak 

Risikoreduserende 

/avbøtende tiltak 
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Natur-, klima-, kultur og miljøforhold    

Ras/skred/flom/kulturmiljø/grunnforhold. Er området utsatt for 

eller kan tiltak i planen medføre risiko for: 

  

1. Masseras/skred Nei    Ikke aktuelt pga. områdets 

beliggenhet 

  

2. Snø-/ isras Nei    Ikke aktuelt pga. områdets 

beliggenhet 

  

3. Jord og 

flomskred 

Nei    Ikke aktuelt pga. områdets 

beliggenhet 

  

4. Elveflom Nei    Ikke aktuelt pga. områdets 

beliggenhet 

  

5. Tidevannsflom/ 

stormflo 

Nei    Ikke aktuelt pga. områdets 

beliggenhet 

  

6. Skog-

/lyngbrann 

Nei    Ikke relevant for tiltaket   

7. Vind Ja 1 2  Det etableres ingen 

installasjoner som er 

sårbare for sterk vind 

utover det som allerede 

finnes i området i 

eksisterende situasjon 

  

8. Store mengder 

nedbør gir 

overvann 

Ja 1 2  Ny veg gir en bedre 

overvannshåndtering med 

stikkrenner, infiltrasjonsrør 

i grøft legges til grunn.  Det 
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dimensjoneres for 200 

årsflom. 

9. Sårbar flora Ja 1 2  De fleste rognetrærne langs 

Mengshoelbygget skal i ny 

situasjon bestå som i dag. 

  

10. Verneområde Nei    Ingen verneområder i eller i 

nærheten av planområdet 

  

11. 

Vassdragsområde 

Nei    Ingen vassdragsområder i 

eller i nærheten av 

planområdet 

  

12. 

Kulturminne/miljø 

Nei    Ingen kjente kulturminner 

eller potensiale for 

kulturminner i planområdet 

  

13. Område for 

idrett og leik 

Ja 1 1  Tiltaket ligger nær Nordre 

park og innebærer ikke noe 

mer utrygg adkomst etter 

ombygging 

  

Menneskeskapte forhold   

Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tiltaket få 

konsekvenser for: 

  

14. Veg, bru, 

tunnel, 

knutepunkt, 

viktige 

kommunikasjonså

rer 

Ja 1 2  Ny veg gir økt 

trafikksikkerhet 

sammenlignet med 

eksisterende situasjon. 

Tiltaket krever ombygging 

av el-/telenett.  

  

15. Havn, 

kaianlegg 

Nei    Ikke aktuelt pga. områdets 

beliggenhet 

  

16. Sykehus, 

omsorgsinstitusjo

n, skole/ 

barnehage andre 

viktige offentlige 

bygg/anlegg 

Ja 1 1  Fylkesvegen brukes til dette 

formål. Tiltaket innebærer 

ikke større risiko da tiltaket 

har positive konsekvenser 

for fremkommelighet og 

trafikksikkerhet. 

  

17. 

Brann/politi/ambu

lanse/ 

sivilforsvaret 

Ja 1 1  Fylkesvegen brukes til dette 

formål. Tiltaket innebærer 

ikke større risiko da tiltaket 

har positive konsekvenser 

for fremkommelighet og 

trafikksikkerhet. 

  

18. Forsyning 

kraft 

Ja 1 1  Det ferdige tiltaket får 

ingen risiko for 
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kraftforsyning. Se egen 

hendelse for anleggsfasen. 

Forurensningskilder. Berøres planområdet av eller kan tiltak i 

planen medføre risiko for: 

  

19. Risikofylt 

industri (f.eks. 

kjemikalier/ 

eksplosiver, 

olje/gass, 

radioaktivitet) 

Nei    Ingen risikofylt industri i 

planområdet. 

  

20. Fare for akutt 

forurensing på 

land eller i sjø, 

oljeutslipp etc. 

Ja 1 1  Tiltak vil ikke medføre ny 

risiko for forurensning 

  

21. Støv og støy, 

trafikk 

Ja 1 1  Fylkesvegen er støykilde. 

Støysituasjonen blir ikke 

påvirket av tiltaket. 

  

22. Forurensing i 

grunn 

Ja 3 1  Veggrunn er potensielt 

forurenset pga. trafikk og 

hendelser. Gnr. 200 bnr. 

427 og 180 er registrert 

med forurenset grunn.  

Utbedret veg øker ikke 

risikoen.  

Veganlegget skal ikke skifte 

forsterkningslag. Ingen 

endring av dagens arealbruk. 

Kun planlagt å justere øvre 

bærelag. Ikke relevant med 

full prøvetaking og 

opprydding av forurenset 

grunn. Lettere forurensete 

masser er akseptert. Kun 

prøveta masser som skal 

fjernes. Flaten/massene 

dekkes til med fast dekke 

som hindrer infiltrasjon og 

utvasking.  

 

23. 

Avfallsbehandling 

Nei    .    

Transport og trafikksikkerhet. Er det risiko for:   

24. Ulykke med 

farlig gods 

Ja 1 2  Det er alltid fare for denne 

typen ulykker på vegene. 

Utbedret veg reduserer 

risikoen for ulykker 

generelt.  

  

25. Ulykke i 

avkjørselspunkt 

Ja 2 1  Det er alltid fare for denne 

typen ulykker på vegene. 

Utbedret veg gir ingen 

endringer i risikoen. 
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26. Ulykke med 

gående/syklende 

Ja 1 2  Det er alltid fare for denne 

typen ulykker på vegene. 

Utbedret veg får bedre sikt 

og reduserer risikoen for 

denne typen ulykker. 

  

27. Andre ulykker 

– Påkjørsel av dyr 

Ja 2 1  Det er alltid fare for denne 

typen ulykker på vegene. 

Utbedret veg skaper bedre 

sikt og oversikt og 

reduserer risikoen for 

ulykker.  

  

28. Andre ulykker 

- Utforkjøring 

Ja 2 1  Det er alltid fare for denne 

typen ulykker på vegene. 

Utbedret veg reduserer 

risikoen for denne typen 

ulykker. Viktig å beholde 

dagens skilting i kurvene. 

  

29. Naturlige 

terrengformasjone

r som utgjør 

fallfare (stup etc.) 

Nei       

Anleggsfase. Risiko i forbindelse med: 

30. Utslipp fra 

anleggsmaskiner 

Ja 1 3  Utslipp fra anleggsmaskiner 

i anleggsfasen og fra 

passerende kjøretøy  

Forurensing behandles i YM-

planen for utbyggingen. 

 

31. Støy og støv 

fra anlegget 

Ja 1 2  Anleggsdrift kan medføre 

mer støy og støv i perioder. 

Informasjon til beboere og 

iverksette tiltak for å 

begrense støv i spesielt 

utfordrende værforhold 

 

32. Ulykke 

innenfor 

anleggsområdet 

Ja 1 3  Ulykker kan forekomme HMS- og SHA-rutiner for 

Statens vegvesen sine anlegg 

legges til grunn. 

 

33. Ulykke med 

kjøretøy langs 

anleggsområdet 

Ja 1 3  Ulykker kan forekomme HMS- og SHA-rutiner for 

Statens vegvesen sine anlegg 

legges til grunn. 

Arbeidsvarsling etter 

gjeldende regler og faseplaner 

skal redusere sannsynlighet 

for ulykke. 

 

34. Ulykke med 

myke trafikanter 

langs 

anleggsområdet 

Ja 1 3  Ulykker kan forekomme HMS- og SHA-rutiner for 

Statens vegvesen sine anlegg 

legges til grunn. 

Arbeidsvarsling etter 
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gjeldende regler og faseplaner 

skal redusere sannsynlighet 

for ulykke. 

35. Behandling av 

avfall 

Ja 1 3  Avfallshåndtering fra 

byggevirksomhet 

Behandling av avfall fra 

byggeprosessen beskrives i 

YM-plan og må følges opp ute 

på anlegget. 

 

36. Sårbar flora 

kan bli skadet 

Ja 1 2  Rognetrærne ved 

Mengshoelbygget og 

hekkene ved Nordre park 

og Posthuset kan bli skadet 

under anleggsfasen 

Beskyttelse av trær og hekker 

beskrives i YM-plan og må 

følges opp ute på anlegget. 

 

37. Flytting av 

kabler og 

ledninger 

Ja 1 3  Flytting av kabler og 

ledninger kan forårsake 

brudd 

God planlegging sammen 

med ansvarlige firma/etater. 

 

39. 

Fremkommelighet 

for 

utrykningskjøretøy 

Ja 2 2  Anleggsdrift vil kunne gi 

noe dårligere 

fremkommelighet i perioder 

Informasjon inkl. mulig 

omkjøringsveg vil bli 

gitt/sendt ut i god tid. 

 

40. 

Avfallsbehandling 

Ja 1 1  I anleggsperioden vil 

avfallsbehandling bli aktuelt  

Behandling av avfall fra 

byggeprosessen beskrives i 

YM-plan og må følges opp ute 

på anlegget.  

 

  

4 Gjennomføring av forslag til plan 

4.1 Framdrift og finansiering 

Reguleringsplanen er planlagt godkjent sommeren 2019, deretter starter byggeplanlegging 

og utarbeidelse av konkurransegrunnlag for å anskaffe en entreprenør som kan bygge 

anlegget.  Utbyggingen skal etter planen starte i 2020. Hvor lang tid utbyggingen tar, er 

avhengig av mange faktorer, men Statens vegvesen regner med en byggetid på ca. 4 

måneder for dette anlegget. 

 

Byggingen skal finansieres med fylkeskommunale midler. Fylkestinget har gjennom vedtak i 

Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021 foreslått midler til gjennomføring av 

prosjektet i 2020. Oppland fylkeskommune skal i 2019 utarbeide budsjettet for 2020, det er 

først i dette budsjettet det blir klart om og hvor mye midler som blir satt av til bygging. 

Kostnadsanslaget på reguleringsplannivå viser en forventet kostnad på 17,09 millioner for 
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tiltaket. Det har blitt gjort tilpasninger på løsningen etter anslaget slik at forventet kostnad 

kan bli noe lavere. Rammen i handlingsprogrammet 2018-2021 er på 20,5 millioner. 

4.2 Trafikkavvikling i anleggsperioden 

Det skal i byggeplanleggingen lages en egen plan for trafikkavviklingen. Planen vil inneholde 

beskrivelser av hvordan følgende momenter skal løses i anleggsfasen: 

- Hvordan skal selve utbyggingen skje? 

- Hvor mye trafikk skal kunne gå forbi anleggsområdet? 

- Hvordan få myke trafikanter forbi anleggsområdet? 

- Hvordan skal vi skilte for å lede trafikken inn på andre gater? 

- Hvordan informere innbyggere/trafikanter om tiltakene? 

 

Det vil i anleggsperioden satt i verk flere kombinerte tiltak som til sammen skal gjøre at vi 

opprettholder en tilfredsstillende grad av fremkommelighet og en god trafikksikkerhet.  

 

Kommunen, nødetater og Opplandstrafikk vil bli involvert i arbeidet med å utarbeide 

trafikkavviklingsplanen. 

4.3 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)- og Ytre miljøplan (YM) for 

byggefasen 

 

Aktuelle problemstillinger omkring ytre miljø skal risikovurderes av prosjektgruppa. 

Risikovurderingen er grunnlaget for ytre miljø-planen (YM-plan) og må gjennomføres før 

YM-planen utarbeides. Det er krav om utarbeidelse av YM-plan i byggeplanfase jf. Håndbok 

R760 Styring av vegprosjekter. I dette prosjektet skal den er utarbeides i reguleringsfase. 

Alle tiltak i YM-planen til prosjektet og som gjelder utbyggingsentreprenør skal innarbeides i 

entreprisen. Så langt som mulig skal de legges til prisbærende poster i kontrakten fremfor 

C3-kapittelet. 
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5 Sammendrag av innspill til varsel om oppstart 

Sammendrag av innspill fra Fylkesmannen i Oppland: 

 
Kommentar fra Statens vegvesen:  

Statens vegvesen har merket seg Fylkesmannens kommentarer og vil etterleve disse. 

 

Sammendrag av innspill fra Oppland fylkeskommune: 
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Kommentar fra Statens vegvesen:  

SVV har knyttet til seg ressurser med landskapskompetanse og kjennskap til 

Byutvikling 2044. Fåberggata 104 blir ikke fysisk berørt av planarbeidet. Atkomsten 

mellom nr. 104 og 106 skulle ideelt sett vært stengt, men dette gjøres ikke i 

forbindelse med det foreliggende planarbeidet. Prosjektet har direkte kontakt med 

Opplandstrafikk.  

 

 

Sammendrag av innspill fra Eidsiva nett: 

 
Kommentar fra Statens vegvesen:  

Det forutsettes at man i liten grad må nevneverdig ned i grunnen. Det er en betydelig 

mengde kabler, rør og ledninger i området. Før graving må det gjøres peiling og 

nøyere registrering.  

 

Sammendrag av innspill fra NVE: 

 
Kommentar fra Statens vegvesen:  

Det aktuelles planområdet er vurdert til å ha minimal risiko for flom, erosjon og 

skred. 
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Sammendrag av innspill fra Bane NOR: 

 
Kommentar fra Statens vegvesen:  

Vi har hatt kontakt med Plan og Prosjekt Arkitekter som har varslet oppstart på 

reguleringsplan for Lurhaugen. Det foreslås forretninger, kontor, boliger med høy 

utnyttelse og trafikkareal/parkering under bakken. Utbyggingen på Lurhaugen vil gi 

ytterligere belastning på krysset Fåberggata/Løkkegata. 

 

Sammendrag av innspill fra Snorre B. Løvstad – margarinfabrikken.no 

 
Kommentar fra Statens vegvesen:  

Det er foretatt en prøveperiode med kantstopp for nordgående trafikk ved Nordre 

park. Prøveperioden (14 dager mai 2018) forløp uten nevneverdige problemer.  

Det nevnes også at et av målene ved planleggingen er å tilrettelegge for bedring av 

forholdene for kollektivtrafikken.  

 

Innspill fra Bjørg Busterud: 

Som fotgjenger opplever jeg stadig farlige situasjoner i forbindelse med at 

mange sjåfører velger å ta snarveien via smuget mellom Fåberggata 104 og 

106 istedet for å benytte lyskrysset i Løkkegata. Bilene kommer gjerne i stor 

fart både sørfra og nordfra, og det er bare såvidt det er plass for en 

fotgjenger til å kaste seg unna. Jeg har også observert farlige situasjoner 

mellom sykkel og bil akkurat her. 

 

Kommentar fra Statens vegvesen:  

Fåberggata 104 blir ikke fysisk berørt av planarbeidet. En bakenforliggende 

atkomstveg langs jernbanen kunne bidra til at den direkte atkomsten mot Fåberggata 

mellom nr. 104 og 106 ble stengt. Dette ville være trafikksikkerhetsmessig fornuftig, 

men ligger ikke inne i forbindelse med det foreliggende planarbeidet.  
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Innspill fra Olav Aspesletten: 

Aspesletten representerer eierinteresser i Posthuset. I telefonsamtale er 

følgende synspunkter presentert: 

• Aspesletten er i utgangspunktet kritisk til kantstopp 

• Dersom busslomme ved Posthuset skal opprettholdes må det plasseres 

søppelkasse ved busslomme som jevnlig tømmes. 

• Det ble drøftet mulighet for å etablere leskur som et fastmontert tak på 

Posthuset. Det må forhandles om slike løsninger basert på tegninger.  

 

Kommentar fra Statens vegvesen:  

Det fremmes nå planforslag hvor busslommen flyttes og etableres som kantstopp ved 

Nordre park. Busslomme ved Posthuset er dermed uaktuell.  

 

6 Merknadsbehandling 

Planforslaget ble sent på høring og offentlig ettersyn i perioden 27.02.2019 – 12.04.2019. 

Det har kommet inn 6 merknader. Statens vegvesen har i dette kapitlet laget et sammendrag 

av merknadene, og kommentert hver merknad.  

 

Merknad fra Bane NOR 

 

Kommentar fra Statens vegvesen: SVV tar merknadene til etterretning. 
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Merknad fra Oppland fylkeskommune 
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Kommentar fra Statens vegvesen:  

For å bevare de fem nordligste trærne utenfor Fåberggata 128 og det meste av 

hekken ved Nordre park legges disse områdene utenfor reguleringsplangrensen (se 

justert plankart i kapittel 7.1). Samtidig må da følgende tas ut av bestemmelsene 

siden anleggsområdet fjernes (se kapittel 7.3)  

 

Når det gjelder de tre sørligste utenfor Fåberggata 126 ligger disse i vegarealet og 

kan bli berørt. Byggherre vil derimot i konkurransegrunnlaget spesifisere at 

entreprenør skal gjøre det de kan for å beholde trærne som i dag. Skulle de ikke klare 

å beholde trærne vil nye trær bli plantet. 

 

Plangrensen foran posthuset er lagt inn til formålsgrensen for Posthuset. Dette gjør 

at hekken i grøntrabatten foran posthuset delvis ligger innenfor, på og utenfor 

plangrensen. Det er veldig lite å gå på i dette området under bygging, men byggherre 

vil gi entreprenør i oppgave å bevare hekken som i dag. En usikkerhetsfaktor er 

hvordan rotsystemene til plantene i området. SVV har endret teksten i ROS-analysens 

punkt 36 til også å omhandle hekkene (se kapittel 7.2). Følgende er lagt til i 

bestemmelsene for formålet annen veggrunn-grøntareal: 

 

Universell utforming har ligget til grunn for arbeidet med planforslaget. Flere gangfelt 

er trukket lengre vekk fra kryssene for å få en mest mulig vinkelrett kryssing. 

Forslaget viser en bedring i kryssingene i området, men av praktiske årsaker er ikke 

alle gangfeltene er helt vinkelrett på fortauene.  

 

Tiltaket vil ikke komme i konflikt med Lillehammers kommunes fasiliteter for sykkel i 

Løkkegata 19.  
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Merknad fra Margarinfabrikken AS 

 

Kommentar fra Statens vegvesen: Bakgrunn og argumentasjonen for valget av 

kantstopp er beskrevet i denne planbeskrivelsens kapittel 2.9. 

 

Sammenfallende utbygging er ikke spesielt positivt og det bør unngås. SVV ser seg 

en utbygging i sommerferiemånedene i 2020. Når det gjelder bruk av FKI5 minner 

SVV om at Margarinfabrikken AS må søke Vegvesenet for å kunne benytte denne 

innkjøringen. Det er ikke uproblematisk å ha mye trafikk inn og ut av denne 

innkjøringen. Blant annet er sikten svært dårlig. Når SVV skal bygge ut må det 

sannsynligvis stenges for nordgående trafikk, da vil uansett ikke FKI5 kunne brukes. 

 

Området FKI5 og FKI4 skal ikke benyttes som riggplass, men som areal for 

manøvrering av maskinene. FKI5 og FKI4 kan bli stengt i korte perioder pga. 

anleggsarbeid, men dette vil bli redusert til et minimum. Byggherre tenker en løsning 

kan være at det i konkurransegrunnlaget blir spesifisert at entreprenør skal bli enige 

med grunneier om bruk av anleggsområdet. 
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SVV vil i byggeplanleggingen informere og involvere Margarinfabrikken AS. 

 

Merknad fra Fylkesmannen i innlandet 

 

Kommentar fra Statens vegvesen:  

SVV har i planprosessen hatt tett dialog med Opplandstrafikk og Oppland 

fylkeskommune som mener SVV har finnet en god løsning for kollektivtrafikken i 

byen, se merknad fra Oppland fylkeskommune. 

 

Dagens nordgående bussholdeplass ved posthuset er første holdeplass etter 

Lillehammer skysstasjon og holdeplassen ligger ca. 450 meter fra skysstasjonen. I 

kollektivhåndboka står det at i byområder anbefales en avstand mellom holdeplasser 

på stamlinjer på 500-800 meter. Lokale busslinjer kan ha kortere 

holdeplassavstander. Dagens holdeplass ligger derfor relativt tett på skysstasjonen. 

Foreslått plassering av ny holdeplass ved parken vil gjøre avstanden  

mellom stoppene blir ca. 600 meter.  

 

SVV tror en flytting til Nordre park kan øke bruken av holdeplassen. Holdeplassen blir 

liggende i et område hvor mange nye leiligheter bygges ut, det er enklere tilgang fra 

flere veger og stier gjennom parken og parken skal nå oppgraderes slik at flere 

kanskje velger å benytte ventetiden i parken. Det er også en fordel at holdeplassene 

for nordgående og sørgående blir samlet og liggende ovenfor hverandre. 

 

Opplandtrafikk har kun statistikk over antall påstigninger og ikke avstigninger. Under 

befaringer og i samtale med Opplandstrafikk vet vi derimot at antall avstigninger er 

relativt få på begge holdeplassene siden holdeplassene er den første etter og den 

siste før bussterminalen. 
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Merknad fra AKA AS 

 

Kommentar fra Statens vegvesen:  

Tiltaket vil ikke komme i konflikt med lysmasten på eiendom 200/427. 

 

Merknad fra NVE 

 

 

Kommentar fra Statens vegvesen:  

Det er korrekt at SVV ikke har bedt om bistand i denne saken da SVV ikke ser store 

utfordringer innen NVE’s saksområde. 
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7 Endringer i planforslaget etter høring 

7.1 Justering av plankartet  

Planforslaget er justert for å sikre bevaring av flere trær og hekker langs Fåberggata. 

Bevaringen er sikret ved at reguleringsplangrensene er trukket inn 3 steder i planen. 

Utklippet fra plankartet under viser disse 3 områdene (markert med piler). I tillegg er det lagt 

inn ei tynn stripe med annen veggrunn - grøntareal mot formålsgrensen ved Posthuset. 

 
Utklipp fra plankart i høringsforslaget 
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Plankartet i forbindelse med sluttbehandlingen er justert som følger. 

 
Utklipp fra plankart til sluttbehandling 
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7.2 Justering av ROS-analyse 

Med bakgrunn i merknad fra Oppland fylkeskommune er teksten i punkt 36 justert til også å 

omfatte hekkene i området. 

 

 
Tekst ved høring og offentlig ettersyn 

 

 
Tekst ved sluttbehandling 

 

7.3 Justering av bestemmelser 

Planforslagets hadde bestemmelser om at trerekken og hekken i anleggsområdene #5 og #7 

skulle bestå. I justert plankart (se kapittel 7.1) er disse to anleggsområdene begrenset til et 

minimum slik at både trærne og hekken ligger utenfor plangrensen. Dermed må også 

bestemmelsene fjernes. Teksten under er derfor fjernet i ny versjon av bestemmelsene: 

 

For hekken utenfor posthuset er derimot følgende tatt inn i bestemmelsene (understreket): 

 
For avkjørsler er følgende tatt inn i bestemmelsene (understreket): 
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7.4 Justering av planbeskrivelse 

Hekken ved Posthuset er tatt inn i andre setning i kapittel 3.4 Landskap (understreket): 
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