
Protokoll fra meklingsmøte 17. februar 2020 

Sted: Statens vegvesens lokaler 
Tid: Kl. 09.00 – 11.00 
 
Tema for meklingen: 
Innsigelse fra Fylkesmannen i Innlandet til at reguleringsplan for Hove hensetting i Lillehammer 
kommune ikke sikrer gjennomgående trase for sykkel og gange gjennom planområdet.  

 
Fra Lillehammer kommune møtte ordfører Ingunn Trosholmen, varaordfører Terje Rønning 
planutvalgsleder Knut Arne Vassdokken, rådmann Tord Buer Olsen, byplansjef Inger Stubsjøen, 
konstituert kommunalsjef Geir Fevang og rådgiver Marthe Torset. 
 
Fra Bane Nor møtte seksjonsleder Ingunn Skaufel og prosjektleder Senad Canovic. 
 
Fra Fylkesmannen i Innlandet møtte assisterende fylkesmann Sigurd Tremoen (meklingsmann), 
avdelingsdirektør Vebjørn Knarrum, seniorrådgiver Philip Mellison og fagdirektør Runa Bø (referent). 
 
 
Sigurd Tremoen innledet med en orientering om meklingsinstituttet. Når Fylkesmannen er part i en 
mekling, går assisterende fylkesmann inn i rollen som meklingsmann. Avdelingsdirektør for 
fagområde med innsigelse representerer Fylkesmannen. Tremoen understreket at det som regel er 
best å finne løsninger på innsigelsessaker lokalt, både fordi det er partene som kjenner saken best og 
fordi det er en fordel å ha eierskap til løsningen når planen skal gjennomføres. Han oppfordret de 
frammøtte til å strekke seg for å finne løsninger og ga deretter ordet til kommunen som 
planmyndighet. 
 
Ingunn Trosholmen stilte innledningsvis spørsmål ved innsigelsesgrunnlaget i denne saken og 
orienterte om kommunens mange satsinger og planprosesser for å oppnå gode løsninger for gang- og 
sykkelveger samt kollektivtransport. Hun pekte på at det lokale selvstyret står sterkt i planarbeidet i 
Norge, og at kommunens folkevalgte ifølge nasjonale forventninger skal gis rom til å finne helhetlige 
løsninger i sine planer. Hun viste til kommunedelplan for E6 Vingrom-Ensby der sammenhengende 
gang- og sykkelveg ligger inne. Gjennom pågående reguleringsplan for avlasta veg vil kommunen 
sørge for at traseen blir regulert og gjennomført. 
 
Knut Arne Vassdokken supplerte med en utdyping av bakgrunn for saken, kommunens standpunkt 
og dialogen som har vært, samt tilpasninger som er gjort i planen etter høring for bl.a. å 
imøtekomme innsigelsen fra Fylkesmannen. Hensynssone er lagt inn og planovergang skal holdes 
åpen til gang- og sykkelveg er avklart. Traseen er inne i forprosjektet til reguleringsplanforslag som 
Nye Veier legger på høring i mars. Han avsluttet med å vise til at tiltaket (hensettingsanlegg) 
innebærer en stor og viktig investering som er forankra i NTP 2023-24 og som ingen er tjent med at 
utsettes ytterligere.  
 
Vebjørn Knarrum utdypet Fylkesmannens vurderinger. Fylkesmannen legger signalene i nasjonale 
forventninger til grunn for sine planinnspill. Her står det både at lokaldemokratiet skal respekteres og 
at nasjonale og viktige regionale hensyn skal ivaretas. Dialogen mellom kommunen som 
planmyndighet og regionalt nivå er viktig for å rydde av vegen innsigelser tidlig. I denne saken er det 
ikke oppnådd enighet gjennom dialog. Han anerkjente ellers kommunens ulike satsinger, som bla. 
sykkelby Lillehammer. 
  
Philip Mellison utdypet innsigelsesgrunnlaget. Det ligger en gang- og sykkelveg gjennom 
planområdet i gjeldende arealdel i dag. Ut fra Statlig planretningslinje for samordna bolig-, areal- og 



transportplanlegging er det viktig å sikre overordna og sammenhengende gang- og sykkelvegnett i og 
rundt byer. Det ligger tydelige føringer om dette i Meld. St. 18 Berekraftige byar og sterke distrikt, og 
det er et folkehelsemål å legge til rette for at flere velger sykkel og gange i hverdagen. I NTP er det 
også et mål å få mer av trafikkveksten over på sykkel og gange. 
 
Ut fra dette er det Fylkesmannens oppgave å følge opp at overordna og velfungerende gang- og 
sykkelvegnett sikres, videreutvikles og ikke hindres av nye planer om utbygging. Dette gjorde vi i 
behandling av kommunedelplan for E6 Vingrom-Ensby, og vi følger opp nevnte reguleringsplan for 
avlasta veg (E6). Fylkesmannen mener at gang- og sykkelveg må tas inn i reguleringsplanen med eget 
formål, både for å sikre muligheten for at traseen kan gå gjennom området, og for at det skal være 
lov å bruke traseen som i dag, før ny er på plass.  
 
Tremoen oppsummerte at begge parter har samme mål. Kommunen har lagt hensynssone over 
planovergangen og ved siden av vegen til pumpehuset. Fylkesmannen mener det må sikres at gang- 
og sykkelvegen kan ligge på vegen til pumpehuset og at det kan være kombinert bruk av denne inntil 
endelig trase er avklart. Han ba partene tenke seg om og komme med løsninger. 
 
Tord Buer Olsen pekte på at endringer i planmaterialet nå ikke er ønskelig fordi det kan forsinke 
framdriften og ga ordet til Bane Nor for utdyping. Ingunn Skaufel pekte på at dialogen har foregått 
siden i sommer, at de har tatt inn endringer ønsket både fra kommunen (endret planavgrensning og 
vegløsninger i nord) og for å imøtekomme Fylkesmannens innsigelse (hensynssone med 
bestemmelser) og at å gå på en ny runde nå vil forsinke prosessen med ytterligere tre måneder.                   
 
Knarrum mente at vegen til pumpehuset må innlemmes i den hensynssonen som kommunen har lagt 
inn for planovergang samt gang- og sykkelveg, med en tilføyelse i planbestemmelsene om at vegen til 
pumpehuset skal brukes til gang- og sykkelveg inntil ny permanent løsning er på plass. Etter 
Fylkesmannens vurdering vil ikke dette kreve ny høring. 
 
Det ble pause i meklingen 
 
Kommunen mente dagens bruk av gang- og sykkelveg er sikret med de endringene som allerede er 
gjort. Grusvegen til pumpehuset skal være tilgjengelig, det kan sørges for med skilting. Bane Nor 
mente en endring som foreslått fra Fylkesmannen ville forsinke arbeidet med plan/gjennomføring 
vesentlig. Midlene er bevilget i år. Kommunen gikk ikke inn for endringen. 
 
Tremoen 
Tremoen oppsummerte at partene har felles mål og burde ha klart å løse saken uten mekling. 
Fylkesmannen trekker sin innsigelse, men oppfordrer kommunen til å se på om Fylkesmannens 
forslag kan innarbeides innenfor rammen av sluttbehandling. Fylkesmannen kan ikke se at denne 
endringen innebærer en tidsbruk på tre måneder. 
 
Konklusjon 
Mekling førte fram. Fylkesmannen trakk sin innsigelse og hadde følgende oppfordringer til 
kommunen: 

1. Vurdere bestemmelser (evt. utvidelse av hensynssone) som kan sikre midlertidig bruk for 
gang- og sykkelveg på hele strekningen 

2. Vurdere høring av endringer 
3. Følge opp tematikken i reguleringsplan for E6 Avlasta veg/andre planer 

 
 
 



men oppfordret kommunen til å vurdere muligheten for å innarbeide gang- og sykkelvegen slik 
Fylkesmannen foreslo på mekling. 
 


