
Avsender, dato Hovedpunkter fra uttalelsen Kommunens kommentar 
Vegard Kjøsnes, 
06.05.22 

1. Noe høyt i forhold til «typisk Lillehammer». 
2. Utforming godt tilpasset bymiljøet, men kunne godt ha mer 

artikulerte fasader. 
3. Lillehammer må ha økt fokus på utforming av bygninger tilpasset 

bymiljøet, og utforming som skaper trivelig bymiljø. 

Merknaden er tatt til etterretning. 
Høyder og takflater er endret noe for 
bedre tilpassing til omkringliggende 
bebyggelse. 

Thor Bergseng &co, 
31.05.22 

1. En reduksjon av bygningsmassen til maksimalt 4 etasjer vil medføre 
en reduksjon i arealet på 800 m2 og 10 færre leiligheter med 
bakgrunn i de skisser som nå foreligger. Den foreslåtte utnyttelsen og 
høyden er gjort med bakgrunn i en økonomisk vurdering av hva som 
er et forsvarlig forhold mellom risiko og avkastning. En reduksjon til 
maksimalt 4 etasjer vil ikke være økonomisk gjennomførbart da 
risikoen blir for stor. 

2. Tomten ble kjøpt av Lillehammer kommune med mulighetsstudie som 
skisserte 5 etasjer. 

3. Henviser til Byplanens bestemmelse 3.1.6 «Tilpassing over 4 etasjer 
kan tillates, men må sees i forhold til strøkets karakter» 
Saksframlegget påpeker at deler av området kan tåle 5 etasjer, og 
deres syn er at det foreslåtte prosjektet tilpasser seg godt 
omkringliggende bebyggelse. 

4. Det er både et nasjonalt mål og et mål for arealpolitikken i 
Lillehammer med fortetting i sentrum. 

5. Vedtakspunkt 3 ved planutvalget behandling. Det vil være 
utfordrende med flere små leiligheter, da krav til felles uteareal og 
lekeareal vil øke da det er uavhengig av leilighet størrelse. Dette 
kravet er uheldig om man ønsker høy utnyttelse og samtidig ønsker å 
stimulere til flere små leiligheter. En kompensjon for lavere fotavtrykk 
vil være å bygge høyere. Det påpekes at prosjektet er lagt til rette for 
en varierte leilighetsstørrelser.  

1. Tatt til etterretning 
2. Tatt til etterretning 
3. Revidert prosjekt etter høring 

foreslår 5. etasjer på deler av 
bebyggelsen, men redusert høyder 
og en forbedret tilpassing av tak for 
økt tilpassing til omkringliggende 
bebyggelse. 

4. Tatt til etterretning 
5. Tatt til etterretning 

GLØR, 03.06.22  1. Det hadde vært fordelaktig med en renovasjonsløsning som var felles 
for flere bygninger i området. 

2. Forslaget med renovasjonsrom fungerer godt i forhold til 
trafikksikkerhet. 

1. Tatt til etterretning 
2. Tatt til etterretning 
3. Tatt til etterretning. 



3. Renovasjonsrommet mål oppfylle krav til tilgjengelighet, sikkerhet og 
avfallskapasitet. 

Gamlevegen 
Borettslag, 01.06.22  

1. Det vil ha stor betydning at deler av bebyggelsen mot 
Nordsetervegen/Tomtegata blir redusert til 4 etasjer 

2. Prosjektet er godt gjennomtenkt. 

1. Revidert prosjekt har redusert 
høyden på bebyggelsen i dette 
kvartalshjørnet. 

2. tatt til etterretning  
Sissel Bjørkseth, 
08.06.22 

1. Det burde stått gamle brannstasjonen i annonsen ikke bare 
kvartal 10 b. 

2. Det er viktig for inntrykket av Lillehammer sentrum at høyder, 
tilpassing og siktlinjer blir ivaretatt. 

3. Det er viktig at tilstrekkelig visualiseringer og materiale for en 
riktig beslutning. 

1. Tatt til etterretning 
2. Planbeskrivelsen redegjør for hvilke 

vurderinger som er gjort, etter høring er 
ytterligere tilpasninger gjort. 

3. Tatt til etterretning. 

Avi arkitekt, 08.06.22 1. Lilletorget må kunne ansees som et senter i Lillehammer, det er 
derfor viktig at omkringliggende bebyggelse ivaretar det 
særpreget man ønsker at byen skal ha. 

2. Prosjektet som legges ut til høring framstår som gjennomarbeidet 
og overbevisende. Prosjektet ser endelig ut til at det 
det er forsøkt å finne et arkitektonisk uttrykk med nye tolkninger 
av bygningsformer som kan assosieres med byens særpreg og 
identitet. 

3. Tilpassing til bygårdsbyggelsen. Omleggingen av Nordsetervegen 
på 90-tallet delte opp storkvartalet og legger til rettefor denne 
foreslåtte utformingen som definerer og forsterker kvartal 10 som 
en egen enhet. Så langt har denne traseløsningen virket som 
framtvunget av rent trafikkmessige hensyn. Foreslått utbygging vil 
kunne definere denne delen av Nordsetervegen mer som en 
bygate, som en del av kvartalsstrukturen. 

4. Arkitektonisk utforming. I dokumentet «Orientering med 
illustrasjoner» vises noe av prosessen som har 
foregått for å videreutvikle arkitekturen for å nærme seg 
retningslinjene gitt i Byplanen. Tross at dette er et stort 
boligkompleks framstår den visualiserte bygningsmassen variert 
og oppdelt i mindre enheter. Det er foreslått fasadekledning med 

1. Tatt til etterretning 
2. Tatt til etterretning 
3. Tatt til etterretning 
4. Tatt til etterretning 
5. Revidert prosjekt har gjort ytterligere 

tilpasninger når det gjelder høyder og 
takvinkler 

6. Bebyggelsens høyde er redusert 
7. Tatt til etterretning. 



trepanel og teglstein, taktekking med takstein og båndtekking av 
sink, gesimshøyder er tilpasset nabobebyggelse. Denne 
tankegangen ser lovende ut og må gjennomarbeides og 
videreutvikles i den videre detaljprosjekteringen. 

5. Høyder er lagt fram med to alternativ som kan virke forvirrende, 
det blir viktig å illustrere effekten av Byplansjefens alternativ. Er 
enig med byplansjefens vurderinger. Prosjektet som illustrerer 
bestemmelsene som forslagsstiller har satt for bebyggelsen i sitt 
planforslag kan vurderes akseptable på denne beliggenheten i 
byen. Det eneste ankepunktet må være at blokka langs 
Nordsetervegen sør ikke tar nok hensyn til og underordnet seg 
den vernete Ramsøy-bygningen. Den ekstra 5. etasjen på 
midtpartiet av bebyggelsen mot Lars Skrefsruds gate skaper 
derimot forsterket variasjon i en ellers lang, sammenhengende 
fasade. 

6. Tilpassing til Ramsøybygget. Bebyggelsen mot Nordsetervegen sør 
fremstår for høy i forhold til Ramsøybygget, når det gjelder å 
ivareta tilpassingen til det bevaringsverdige bygget. 

7. Grepet med å benytte skråtak mot gateløpene, med varierende 
gesimshøyder tilpasset omkringliggende bebyggelse, virker 
nødvendig for å kunne oppfylle intensjonene i Byplanen i et så 
stort prosjekt med denne beliggenheten. Bruk av forskjellige 
farger og materialer kan gi liv og variasjon i gateløpet og forhindre 
monotont uttrykk. Utformingen har klare referanser til den eldre 
kvartalsbebyggelsen i sentrum og vil kunne skape attraktive 
gateløp og byrom. 
Arkitekten har gjort en god jobb så langt for å utvikle et prosjekt i 
stor grad i samsvar med Byplanen. Nå er det viktig med en 
gjennomarbeidet detaljprosjektering, med videreutvikling av 
prosjektet, slik at det det framstår enda bedre og overbevisende 
stedstilpasset når det om noen år står ferdigbygget. 

May Kunz, 09.06.22 1. Trafikkavvikling er ikke tilstrekkelig belyst, under og etter bygging. 
2. Utfordringer med parkering i Tomtegata per i dag. 

1. Trafikkanalysen er vurdert av kommunal 
og fylkeskommunal vegmyndighet. 



3. Varelevering og søppelhåndtering i Lars Skrefsrudsgate er i 
konflikt med skoleveg og må ta hensyn til barn i området. 

4. Bebyggelsen er i stor kontrast til omkringliggende bebyggelse. 

Løsningen som foreslått er i samråd med 
vegmyndigheten. 

2. Ulovlig parkering må håndheves av 
vegeier, utfordringer med parkering i 
Tomtegata må løses av vegmyndigheten. 

3. Løsning med varelevering og 
søppelhåndtering i Lars Skrefsrudsgate er 
vurdert som trafikksikker av 
vegmyndighet. 

4. Prosjektet er revidert for ytterligere 
tilpassing til omkringliggende bebyggelse. 

  
Statsforvalteren i 
Innlandet, 08.06.22 

1. Statsforvalteren fremmer innsigelse til planforslaget på grunn av 
manglende støyutredning og mangelfulle bestemmelser for å 
sikre støyømfintlig bebyggelse mot støy. 

2. Barn og unge er ivaretatt i planmaterialet 
3. Samfunnssikkerhet og beredskap er ivaretatt i planmaterialet 

1. Støyutredningen er revidert i 
henhold til merknaden. Bestemmelse 
for ivaretagelse av støyutsatte 
boliger er revidert i henhold til 
bestemmelsen. 

Beboere i nabolaget, 
09.06.22 

1. Tilpassing til omkringliggende bebyggelse er ikke tilstrekkelig 
ivaretatt. Konsekvensene for bakenforliggende villa bebyggelse er 
ikke tilstrekkelig redegjort for. Bebyggelsen bør deles opp mer i 
Lars Skrefsrudsgate og Byplansjefens bestemmelser for høyder 
bør vedtas. 

2. Trafikkavvikling og området rundt må sikres. 
3. Revitalisering av eksisterende bygningsmasse bør utredes som 

alternativ. 
 

1. Prosjektet er revidert for ytterligere 
tilpassing. Det tilrettelegges for 5 etasjer 
på deler av bebyggelsen. Merknaden er 
ikke imøtekommet i sin helhet. 

2. Tatt til etterretning 
3. Merknaden er ikke imøtekommet. 

Statens vegvesen, 
14.06.22 

1. Vår konklusjon er at planen legge til rette for god byutvikling med 
boliger og handel i sentrum. På grunn av beliggenheten ved 
Nordsetervegen og valgt atkomstløsning ser vi at det kan være 
trafikale og trafikksikkerhetsmessige utfordringer som må følges 
opp i videre prosess. 

1. Det stilles rekkefølgekrav til utforming av 
fortau. Prosjektering og gjennomføring 
må gjøres i samråd med vegmyndighet. 



Innlandet 
fylkeskommune, 
28.06.22 

1. Fylkesutvalget vurderer i hovedsak planforslaget som et godt 
byutviklingsprosjekt. Fylkesutvalget støtter planutvalget i Lillehammer 
kommune sitt vedtak om å vurdere flere små leiligheter, aktiv bruk av 
takflatene og at elementer fra eksisterende bygningsmasse 
vurderes gjenbrukt. Vi anbefaler at krav til sirkulærøkonomi og 
gjenbruk av byggematerialer sikres i planbestemmelsene. 

2. Fylkesutvalget anbefaler at byplansjefens alternativ for høyder og 
takform følges. Av hensyn til strøkskarakter og høye 
kulturmiljøverdier i og utenfor planavgrensningen, vurderes 
tiltakshavers forslag med byggehøyde på 5 etasjer som å være i strid 
med overordnet plan -kommunedelplan for Lillehammer by. 
Fylkesutvalget er derfor kritisk til dette og fraråder tiltakshavers 
alternative forslag. 

3. Fylkesutvalget forventer at arkitektonisk utforming, variasjon i 
fasader og materialbruk gjenspeiler intensjonene i planbeskrivelsen 
og illustrasjonene og innarbeides i plankart og bestemmelser. 

4. Fylkesutvalget mener kombinasjonen av avkjørsel til parkeringshuset 
og kantstopp er uheldig ut fra trafikksikkerhetshensyn, og anbefaler 
at avkjørselen flyttes 

1. Merknaden er delvis imøtekommet, når 
det gjelder økt fokus på aktiv bruk av 
fasade/tak. 

2. Prosjektet er revidert og delvis i samsvar 
med Byplansjefens alternativ til 
bestemmelser. 

3. Tatt til etterretning 
4. Avkjørsel er flyttet lenger nord i 

Nordsetervegen for en bedre tilpassing 
for kantstopp, innkjøring i Tomtegata er 
utfordrende terrengmessig i forhold til 
god opparbeiding av fortau. 

 


