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Christen Haug, 
2.7.20 

Ser ut til at dette ikke blir høyere enn dagens bygningsmasse. Bortsett fra for 
Elvegata 17. Dersom dette blir høyere enn dagens bygning, og at det etter 
hvert blir tilsvarende høyde ved fremtidig utbygging i Helleberg gården, vil vi 
bli liggende en mørk korridor. Da blir vårt vernede bakgårdsmiljø bli ødelagt. 

- Høyde er satt til 3 etasjer, dette vil ikke 
overstige mønet på bebyggelsen som 
brant ned.  

- Der hvor bebyggelsen har økt høyde i 
forhold til gjeldende plan er mot 
bryggerigata hvor den kan bli 4 etasjer. 

Lillehammer 
sentrum drift, 
13.8.20 

- LSD sin hovedoppgave er å legge til rette for handel. Styret er positive til at 
man nå kan bygge attraktive, effektive, moderne, rasjonelle, store og gode 
lokaler som skaper muligheter for den riktige og gode butikkmiksen i 
Lillehammer. 
-  Vi er av den oppfatning at det er viktig å holde fast på det særpreget som 
trehusbebyggelsen i gågata har. Storgt. 81 representerer en viktig inngang til 
gågata og LSD mener derfor at bygget må ses i sammenheng og harmonere 
med den øvrige bebyggelsen i kvartalet og gågata for øvrig. Her er det viktig å 
påpeke at det er fasaden ut mot Storgata som er viktig å bevare, ikke 
innholdet i bygget. Fasaden bør være mest mulig lik det tidligere bygget, men 
med fleksible tilpasninger ift. vinduer og dører mv. Vi støtter det fremlagte 
alternativ B, hvilket vel også er utbyggers valgte alternativ. Innholdet må 
imidlertid kunne tilpasses «vår tid». Kun på denne måten vil det være et godt 
bidrag til handel og opplevelser i Lillehammer sentrum 
- Lillehammer skal fortsatt være attraktivt for publikum i forhold til miljø, 
opplevelse og attraktiv trehusbebyggelse. 
- Revitalisering av sentrum er viktig. Samtidig må sentrums egenart bevares. 
Dette er Lillehammer sentrums styrke. Fasaden må derfor i stor grad tilpasses 
resten av kvartalet, og gjerne med utgangspunkt i tidligere bygg. Vi opplever 
at det foreliggende forslag ivaretar disse hensyn. Samtidig må innholdet i 
nybygget tilpasses vår nåtidige og fremtidige handelsopplevelse. 
- Det er de levende bygårdene med utleide lokaler som holder 
attraksjonsverdien oppe. Det har alltid vært de små næringsdrivende som gir 
byer sjel, liv og farge. De som biter seg fast i et lite lokale og tviholder på noe 
de kan. Uten disse leieinntektene til løpende vedlikehold mv., vil gårdene 

- Ivaretatt i planforslaget 



forfalle og attraksjonsverdien for tilreisende faller da i samme takt. Samtidig 
har vi nå en god mulighet til å få inn større, etterspurte handelsaktører i et 
nytt bygg. Disse etterspør regelmessig større handelsflater i antall 
kvadratmeter enn det vi kan tilby i sentrum pr. i dag. Det må være mulig å få 
til dette i et nytt bygg. Vi vil da kunne oppfylle kundenes ønsker og behov på 
en god måte i sentrum 
Når det tragiske først har skjedd, er det viktig at planmyndighetene evner å se 
på muligheter for byreparasjon og ta vare på de kvaliteter som er viktig for 
byen og byens utvikling, men samtidig ivareta gårdeiers interesse om å kunne 
utnytte tomtens areal best mulig økonomisk. 
Ved en slik optimal utnyttelse vil vi i dette tilfellet også kunne oppfylle 
publikums klare ønsker og behov ift. handelstilbud. Dette vil på en god måte 
bidra til å sikre sentrums attraktivitet 

Statens vegvesen 
20.08.20  

 
 Planforslaget legger opp til en bygningsstruktur som tydelig 
fastholder Storgata som en hovedgate og dette er nedfelt i 
bestemmelsene. Vi mener det er positivt med tanke på gatelivet og 
oppfattelsen av gatene.  
 
 Elvegata er definert som gate/gatetun. Her er det viktig at 
sykkeltrafikk tillates. Lillehammer er sykkelby, og en av hovedtraséene i 
byen kommer nordfra i Storgata. Mange sykler Storgata på de gåendes 
premisser, men også strekningen fra Lilletorget via Elvegata og 
Bryggerigata opp til Anders Sandvigs gate er en viktig trasé som må 
ivaretas.  
 
 Det er satt bestemmelser knyttet til at parkering skal skje etter 
bestemmelsene i kommuneplanen. Det åpnes for frikjøp. Det 
planlegges sammenhengende kjeller under hele tomta som kan 
inneholde parkeringskjeller. Det er satt bestemmelser til 
sykkelparkering, men her bør det gå fram at antall må være minst som 

- I hovedsak ivaretatt i planforslaget. 
- Adkomsten er ikke tenkt til 

parkeringskjeller, men for varelevering og 
renovasjon. 

- Elvegata sin bruk vil ikke bli endret 



i kommuneplanens bestemmelser og at del av sykkelparkering bør 
være under tak.  
 
 Avkjørsel er tenkt fra Bryggerigata og er merket med pil i plankartet. 
Det er ikke påtegnet frisiktsoner. Vi ber om at det settes krav til frisikt 
for avkjørsel i bestemmelsene. Det vil ikke være mye biltrafikk her, men 
god sikt er viktig av hensyn til gående og syklende.  
 
 Det blir viktig å ivareta trafikksikkerhet og fremkommelighet for 
gående og syklende i anleggsfasen  
 

Fylkesmannen i 
Innlandet, 19.08.20  

Risiko- og sårbarhetsvurdering 
Det er gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse, der mulige uønskede 
hendelser er vurdert og analysert ut fra en bruttoliste. Uønskede hendelser 
som er avdekket i sjekkliste er videre kommentert i eget kapitel. 
Fylkesmannen i Innlandet har ved flere tilfeller informert kommunene om at 
risiko- og sårbarhetsanalyse skal utformes i tråd med nyeste veileder fra DSB, 
da dette sikrer en analytisk og etterprøvbar fremgangsmåte. DSBs veileder 
«samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging» (2017) setter tydelige 
kvalitetskrav til ROS-analyse, og er tilpasset nye føringer, der bla. natur- og 
kulturverdier er vurdert å ikke være relevant for risiko- og sårbarhetsanalyser. 
Samfunnsverdier og konsekvenstyper er også endret. 
Fylkesmannen i Innlandet mener risiko- og sårbarhetsanalysen er svak, og i 
liten grad tar høyde for sammenfallende hendelser. Fremgangsmåten skaper 
heller ingen «rød tråd» fra analysen til planforslaget. Ett eksempel på dette er 
at vurderinger som har ført til «mindre sannsynlig risiko» og krav om 
risikoreduserende tiltak fra pkt. 19 
«brannvesen/politi/ambulanse/sivilforsvar» ikke kommer tydelig frem i 
analysen eller planbestemmelsene. For flere andre vurderte hendelser skal 
tiltak løses ved utbygging og byggesak. Dette skaper usikkerhet rundt 
konsekvenser ved tiltaket. 

- Sikkerhet og fremkommelighet i Storgata 
og sidegater for utrykningskjøretøy er 
vurderes kontinuerlig med kommunens 
vegmyndighet. 

- Lilletorget er gjennom reguleringsplan for 
sentrum regulert til gågate. Ved 
gjennomføring av planen vil trafikkstøy 
forsvinne.  



På bakgrunn av dette ber Fylkesmannen kommunen vurdere om risiko- og 
sårbarhetsanalysen gir et tilstrekkelig kunnskaps- og beslutningsgrunnlag for å 
sikre at planforslaget er hensiktsmessig sikret mot unødvendig eller 
uakseptabel risiko og sårbarhet. 
Støy 
Planområdet ligger nært veien Nymosvingen. Det ser ikke ut som det er gjort 
noen vurderinger av støy i planforslaget. Fartsgrensen forbi planområdet er 
lav, men Fylkesmannen anbefaler at kommunen vurderer planforslaget opp 
mot støyretningslinjen T-1442/2016. 

Statens vegvesen, 
12.08.20 

 Planområdet ligger nær holdeplass med god frekvens i avganger. Det er gang- 
og sykkelveg langs Messenlivegen, som i dagens situasjon går over i en ren 
fortausløsning nærmere sentrum. Alternativ sykkelmulighet til sentrum er via 
boliggater på vestsiden av Messenlivegen. Det er trafikksikker skoleveg til 
barneskole og ungdomsskole. 
Det er positivt at det meste av parkering – også til eksisterende bygning 
legges i bakken. På den måten åpnes muligheten til bedre utearealer som 
kommer både ny og eksisterende bygning på Langseth til gode. Areal til 
parkering på bakkeplan begrenses og legges ved atkomsten. 
Renovasjon er ikke vist på plankartet. Bestemmelsene sier at 
avfallshåndtering skal vises på illustrasjonskart ved byggesøknad. Her er det 
viktig å få til en god og trafikksikker løsning der en i størst mulig grad unngår 
rygging med renovasjonsbil. 
Vi ber om at det settes konkrete krav til antall sykkelparkeringsplasser og at i 
alle fall en del av dem skal legges under tak. 

- Tatt til etterretning 

Innlandet 
fylkeskommune, 
25.08.20 

1. Fylkesutvalget ser at tiltakshaver og Lillehammer kommune etter 
brannen har lagt ned et stort arbeid både med å ivareta bygningsdeler 
og fasadeelementer og med å utarbeide forslag til reguleringsplan for 
Storgata 81.  
2. Fylkesutvalget mener det er positivt at bebyggelsen ut mot Storgata 
81 med sidefløy mot Elvegata planlegges gjenoppført. Dette vil styrke 
både kulturmiljøet og næringslivet i Lillehammer sentrum.  
3. Fylkesutvalget ser det er krevende å finne rett balanse mellom 
videreutvikling av eiendommene i form av økt utnyttelse og bevaring av 
verneverdig bebyggelse.  

- Planforslaget er endret på bakgrunn av 
fylkesutvalgets innsigelse.  



Byens kulturarv er en viktig bidragsyter til byens omdømme, og det er 
viktig for Lillehammer å bygge oppunder dette konkurransefortrinnet.  

- 4. Fylkesutvalget fremmer innsigelse til planforslaget da det er i 
strid med nasjonale og regionale verneinteresser. Storgata 81 
og Elvegata 15 er regulert til bevaring og inngår i 
Riksantikvarens "NB! –register" - et register over nasjonalt 
viktige områder i by og må bevares. Fylkesutvalget anbefaler 
alternativ A i planmaterialet ut fra hensynet til kulturmiljøet i 
Storgata og steds- og næringsutvikling i Lillehammer. 


