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Statlige og regionale myndigheter 
 
1. Fylkesmannen i Innlandet/Statens vegvesen 
Dato mottatt: 07.11.19 
ESA: 19/7399-36 
 
Innsigelser fremmet av statlige myndigheter kommer samordnet fra Fylkesmannen til kommunen. 
Fylkesmannen og Statens vegvesen har fremmet innsigelser til Byplanen.  

Statens vegvesen har fremmet innsigelse til:  

 Planbestemmelser om trafikkutredninger for områdene som omfattes av gjennomføringssonene 
Kirkegata/Skysstasjonen/Lurhaugen-Mesnadalen og Strandtorget så lenge arealutvidelser uten 
reguleringsplan ikke er omfattet. 

 Planbestemmelsenes pkt. 2.4.2, fordi definisjonen av store handelsformater er i strid med 
regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland.  

 Delområde K2 der det tillates handel i store formater så lenge definisjonen er i strid med 
regional plan.  

 Delområde K5 Strandtorget så lenge handel i store formater er definert i strid med regional plan 
og bestemmelsene om trafikkutredninger ikke ivaretar økninger eller endringer av areal som 
ikke utløser krav om ny reguleringsplan.  

Fylkesmannen i Innlandet har fremmet innsigelse til:  

 Område K2, på grunn av konflikt med regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland.  
 Område K5, på grunn av konflikt med regional plan.  
 Planbestemmelsenes pkt. 2.4.2, fordi definisjonen av store handelsformater er i strid med 

regional plan.  
 Mangelfulle bestemmelser om vassdrag, av hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap, 

allmenne interesser og vassdraget. 

Før andre gangs høring ble det gjennomført mekling, jf. protokoll av 24. juni 2019. Her ble mange 
innsigelser avklart. Gjenværende innsigelser er overlappende og dreier seg for det meste om forhold 
som ikke ble løst ved mekling. Innsigelsene er begrunnet og innsigelsesgrunnlagene går fram av de 
komplette høringsuttalelsene. Fylkesmannen oppfordrer til dialog der innsigelse kan løses. 

Faglige råd og utfyllende merknader 

Fylkesmannen oppfordrer sterkt til å utvide gjennomføringssona for K2 til også å omfatte S2, gjerne også 
K3 slik det lå inne ved 1. gangs høring. Fylkesmannen viser til at mye av intensjonen faller bort om 
området som dekker sonen blir for liten. De viser til mulighetsstudiene for Bydel Nord som positivt for 
utviklingen av området. 

Det pekes på at forlengelse av Industrigata vil være i strid med nasjonale jordverninteresser.  

Statens vegvesen viser til faglige råd de hadde ved 1. gangs høring/offentlig ettersyn. 

Kommentar 
Innsigelse punkt 1:  

Arealformål og planbestemmelser som omhandler handel i store formater. 
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Kommentar til punkt 1:  

Kommunedirektøren anbefaler å holde fast på definisjon av konseptet store handelsformater.  

På Strandtorget settes en øvre grense på totalhandelen lik 50 000 kvm BRA, fordelt på detaljvarehandel 
som økes fra 28 000 til 32 000 kvm BRA, store handelsformater settes til 11 000 kvm BRA og areal- og 
transportkrevende handel til 7000 kvm BRA (som er dagens nivå for denne varegruppen).  

I området K2 tillates store handelsformater begrenset til 15 000 kvm BRA. Dette betyr at potensiale for 
ny handelsvirksomhet her ut fra dagens situasjon er 2500 nye kvadratmeter. Utover dette tillates ikke 
detaljvarehandel og store handelsformater. 

Innsigelse punkt 2:  

Mangelfull bestemmelse om trafikkutredninger for områdene 
Kirkegata/Skysstasjonen/Lurhaugen-Mesnadalen og Strandtorget. 

Arealbruksendringer/tiltak som ikke utløser krav til reguleringsplan vil ikke bli ivaretatt gjennom 
bestemmelsene. 

Kommentar til punkt 2:  

Planbestemmelse punkt 1.2 omhandler krav om reguleringsplan. Det kreves reguleringsplan for alle 
søknadspliktige tiltak i områder avsatt til fremtidig bebyggelse og anlegg. For større bygge- og 
anleggstiltak og andre tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn kreves 
reguleringsplan. I retningslinjer planbestemmelse punkt 1.2 er det gitt en veiledende opplisting av hvilke 
tiltak dette kan gjelde. Opplistingen er supplert med tiltak som fører til vesentlig økt trafikk. 
Bestemmelsene sikrer at arealbruksendringer og tiltak over en viss størrelse utløser krav til 
reguleringsplan, og dermed vil kravet om trafikkutredning for gjennomføringssonene H 820 # 1 og # 2 
(Kirkegata/Skysstasjonen/Lurhaugen-Mesnadalen og Strandtorget) slå inn.   

Kommunedirektøren mener dette er tilstrekkelig for å ivareta de trafikale hensyn. Mindre 
arealbruksendringer og tiltak må kunne gjennomføres uten dispensasjonsbehandling. Dette er 
nødvendig for å gi eksisterende virksomheter mulighet for fleksibilitet og rask omstilling.  

Innsigelse punkt 3:  

Mangelfulle bestemmelser om vassdrag, av hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap, 
allmenne interesser og vassdraget. Fastsette byggegrense/byggeforbudssone. 

Kommentar til punkt 3:  

Områdene som omfattes av Byplanen er i hovedsak regulert. Her vil byggegrenser mot vann og vassdrag 
defineres i reguleringsplan. Kommunedirektøren anbefaler at det settes en generell byggeforbudssone 
mot vassdrag som gjelder for uregulerte områder eller ved reguleringsendringer. Byggegrensen settes til 
100 meter langs Mjøsa og Lågen og 50 meter mot andre vassdrag. Sonen skal sikre allmennhetens 
tilgang, hensyn til friluftsliv, landskap og biologisk mangfold samt vassdragets økologiske funksjon. 
Bestemmelser og hensynssone knytta til flom er risiko- og faresikring, og vil ikke ha samme intensjon 
som denne byggeforbudssonen. 

 

Kommentarer til faglige råd og utfyllende merknader 
Fylkesmannen oppfordrer sterkt til å utvide gjennomføringssona for K2 til også å omfatte S2, gjerne også 
K3 slik det lå inne ved 1. gangs høring.  
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Kommunedirektøren vil generelt påpeke at arealene i Bydel Nord er vurdert gjennom en lang og grundig 
lokal prosess. Kommunedirektøren har vurdert om gjennomføringssona for transformasjon i området K2 
skal utvides igjen til å omfatte del av S2, slik det lå inne ved 1. gangs høring. Kommunedirektøren har 
kommet fram til at avgrensingen mellom K2 og S2 opprettholdes. Det legges opp til ulik utvikling i 
områdene selv om disse skal henge sammen. Det innføres henvisning til mulighetsstudiet for Byutvikling 
Nord og klimarapporten Nord mot Null for S2. Disse er grunnlagsdokumenter som sikrer en helhetlig 
utvikling og sammenheng i Bydel Nord. 

Kommunedirektøren anbefaler at kravet til områderegulering i gjennomføringssonen for område K2 
endres til krav om områdeprogram. Dette vil gi muligheter for samme type ønsket byutvikling som en 
områderegulering vil gi og en enklere og raskere behandlingsprosess. Områdeprogrammet skal bygge på 
mulighetsstudiene og gi grunnlag for regulering. Områdeprogrammet vil fastsette overordna prinsipper 
om volum, bebyggelsesstruktur og funksjon, grå (veg og trafikk), blå (vannveger) og grønn (byrom) 
infrastruktur. Kravet til detaljregulering opprettholdes. Det er gjennomføringssone for område K3. 
Kommunedirektøren vil foreslå at det også for denne sona stilles krav om områdeprogram i stedet for 
områderegulering, med samme begrunnelse som for K2. Områdeprogram for Bydel Nord begrunnes 
videre med at det opprinnelige området for transformasjon (byomforming) fra mulighetsstudiet Bydel 
Nord er redusert, og siden den gang har det skjedd en del i området slik at forutsetningene og behovet 
for områderegulering er endret. Områdeprogram kan utarbeides relativt rask og transformasjonen mot 
en ønsket bydelsutvikling kan komme i gang.  

Arealet for sentrumsformålet i S2 er økt noe i forhold til gjeldende kommuneplan (kommuneplanens 
arealdel 2011-2024). Sentrumsformålet i Rosenlund er en del av flerkjernestrukturen og skal dekke flere 
funksjoner som er viktige for nærmiljøet. Dette betyr at arealet skal benyttes til flere formål enn handel. 
Areal- og transportkrevende handel (del av tunge varegrupper) er ikke ønskelig i bydelssenteret da dette 
vanskelig lar seg kombinere med gode bomiljøer. Denne typen handel er derfor tatt ut av 
sentrumsformålet. 

Det pekes på at forlengelse av Industrigata vil være i strid med nasjonale jordverninteresser.  

Industrigatas forlengelse berører ikke arealer innenfor Byplanen og kommenteres i behandlingen av 
kommuneplanens arealdel 2020-23 (30). Det tas til etterretning i Byplanen. 

 

2. Oppland fylkeskommune  
Dato mottatt: 28.11.19 
ESA: 19/7399-40 
 
Fylkesutvalgets behandling  

Fylkesutvalget behandlet saken i møte 26.11.2019. Fylkesutvalget fattet slikt vedtak:  

1. Fylkesutvalget er positive til Byplanens visjon: «Lillehammer 2030 – den levende og attraktive 
byen». Det som fremfor alt forbindes med det levende og attraktive Lillehammer er Storgata 
med den særegne trehusbebyggelsen, handel, kultur og byliv. Premissene som gis for utvikling 
utenfor sentrum vil påvirke handelen og bylivet i sentrum. Fylkesutvalget mener at balansen 
mellom vekst i bydelene og i sentrum vil være avgjørende for om den levende og attraktive 
nærings-, handels-, turist- og boligbyen vil fortsette å være det i fremtiden. Endringene i planen 
til 2.gangs høring ivaretar dette langt på vei.  

2. Fylkesutvalget er positive til plangrepet med å velge fortetting på bebygde arealer og mener 
planen i stor grad ivaretar en fortetting med kvalitet gjennom bestemmelser og retningslinjer. 
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Plangrepet innebærer en sterkere styring av estetiske kvaliteter og tilpasset arkitektur som er 
svært viktig for å ivareta kulturarven og Lillehammers egenart og identitet som har stor verdi for 
både næringsliv, innbyggere og tilreisende.  

3. Fylkesutvalget fremmer innsigelse til bestemmelse 2.4.2 med inndeling av varehandel i store 
handelsformater med hjemmel i Regional planbestemmelse 5.4, punkt 2a-c. Inndelingen av 
handelsgrupper er i strid med regionale planbestemmelser for varehandel gitt i Regional plan for 
attraktive byer og tettsteder (vedtatt 2016). Endringen vil medføre at det tillates salg av 
detaljvarer utenfor sentrumsområder og kjøpesentra. Innsigelsen til store handelsformater 
gjelder alle deler av planen hvor dette er definert; Bestemmelse 2.5.3.1, Bydel Nord (K2) 
Bestemmelse 2.5.6.1 og 2.5.6.2, Strandtorget (K5). 

4. Fylkesutvalget mener det er uheldig å endre betingelsene for handel i bydelssenteret Rosenlund 
fastsatt av KMD. Dette kan medføre spredning av handel i et område (K2) hvor det også skal 
etableres boliger og skole. Dette kan også medføre en fragmentert utvikling av handelen i Bydel 
Nord. Bydelssenteret Rosenlund må ses i sammenheng med arealbruken i Bydel Nord (K2/K3). 

5. Fylkesutvalget råder kommunen til å konkretisere retningslinje a) tilhørende § 2.2 om handel i 
tilknytning til næringsvirksomhet. Formuleringen gir ikke grunnlag for styring, omfang og 
forutsigbarhet og kan føre til at vegnære arealer trekker virksomhet og handel ut fra bykjernen 
og bydelssentrene.  

6. Fylkesutvalget oppfordrer Lillehammer kommune sterkt til å sikre nødvendig areal til 
kollektivtransporten i samsvar med mål i byplanen og i strategien Byutvikling Lillehammer 2044. 
Nødvendige arealer er parkering, reguleringsparkering og stasjoneringsterminal for busser 
innenfor byplanens område. Hensikten er å opprettholde og utvikle kollektivtilbudet i 
kommunen og regionen.  

7. Fylkesutvalget fremmer innsigelse til bestemmelsen om vassdrag, § 1.18. fordi den ikke i 
tilstrekkelig grad ivaretar hensynet til vassdragene med tilhørende friluftsinteresser og 
allmenhetens tilgang. Fylkesrådmannen råder også sterkt til å opprettholde grønnstrukturen 
langs Hagebekken som eget formål, som vist i Temakart nr. 6 - Overvann og grønnstruktur.  

Faglige råd og utfyllende merknader 

K6 Søre Ål/Hage  

Fylkesrådmannen mener det er positivt at det åpnes for transformasjon av dette området. For å få en 
helhetlig plan for utviklingen av dette området bør det, slik det gjøres i Nordre bydel, stilles krav om 
områdereguleringsplan (gjennomføringssone) for å sikre helhetlige løsninger for trafikk, ferdselsårer, 
overvannshåndtering, grøntstruktur med mer. Fylkesrådmannen oppfordrer til at dette legges inn i 
planen. 

Kollektivtransport  

I dokumentet Byutvikling 2044 framheves kollektivtransport, sykkel og gange som viktige tiltak og 
forutsetninger for ønsket by- og arealutvikling. Intensjonene om kollektivtransportens viktige rolle er 
ikke konkretisert hverken i byplanen eller i kommunens arealplan. Arealprioriteringer som underbygger 
målsettingene for kollektivtransporten bør innarbeides langt bedre i planbeskrivelsen, bestemmelser og 
retningslinjer, samt handlingsprogram.  

Kommunen vektlegger tilrettelegging for økt kollektivtransportandel i sin planlegging, men overser 
arealprioriteringene dette medfører. Parkering for busser, reguleringsterminaler og stasjoneringssteder 
er viktige for effektiv drift av kollektivtransporten og dagens tre arealer er viktige for drift av 
kollektivtrafikken i byen og Lillehammer-regionen:  
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1. Skysstasjonen som regionalt knutepunkt  
2. Lurhaugen som reguleringsparkering/parkering i tilknytning til skysstasjonen  
3. Industrigata 62 (Bæla) som stasjoneringsterminal (Bussdepot) for 50 busser  

Skysstasjonen og Lurhaugen omfattes av bestemmelsen transformasjonsområde som skal «utvikles med 
stor grad av fortetting med kombinasjon av handel, kontor og boliger». Planbeskrivelsen viser til 
handlingsprogram for Byutvikling 2044 og utarbeidelse av parkeringsstrategi. Spørsmålet er om 
oppfølgingen av en viktig arealprioritering er tilstrekkelig ivaretatt, når overordnet føring om 
tilrettelegging for kollektivtransport, skyves til side med henvisning til strategidokumentet Byutvikling 
2044 sin handlingsplan, der kollektivtrafikkens arealbehov ikke er konkretisert utover 
framkommelighetshensyn. Heller ikke Byplanens handlingsprogram inkluderer dette temaet i perioden 
2020-2023, noe Oppland fylkeskommune anser som problematisk når kollektivtrafikkens eksisterende 
arealer i bysentrum omfattes av tiltak, mens områdene der nye areal for formålet kan være en mulighet 
(K1) hverken omfattes av områdeprogram eller tematisk oppfølging.  

Stasjoneringsterminal for buss  

I dag er et ca. 10 dekar stort areal i nordenden av Industrigata (gnr. 40 bnr. 59), benyttet som 
stasjoneringsterminal for bybussen i Lillehammer. Innenfor næringsformålet tillates blant annet 
stasjoneringsterminal for buss. Det å sikre et areal innenfor byplanens område til stasjoneringsterminal 
er en forutsetning for et effektivt og pålitelig kollektivtilbud. Slik planen foreligger sikres hverken 
erstatningsarealer for Lurhaugen (parkering, reguleringsparkering) eller framtidig bussdepot 
(stasjoneringssted). Byutviklingen i Lillehammer baserer seg på at veksten i trafikken skal tas gjennom 
gange, sykkel og kollektiv. Når byplanen ikke sikrer et areal til stasjonering av busser kan dette medføre 
at busstilbudet dårligere.  

Lurhaugen benyttes i dag som parkering/reguleringsparkering for busser. I forslaget til byplan er det 
avsatt til fremtidig sentrumsformål, transformasjonsområde. Dette er et verdifullt areal for byutvikling 
og trolig mer verdifullt for andre formål en stasjoneringsterminal for buss. Det betyr at fylkeskommunen 
er avhengig av at det frigjøres annet areal innenfor byplanen for å sikre sentral lokalisering av 
stasjoneringsterminalen. Temaet bør framgå av handlingsprogrammet i tilknytning til 
gjennomføringssone #1. Områderegulering for K1 bør vurderes da viktige funksjoner i 
gjennomføringssone #1 trolig kan ivaretas i K1. Oppland fylkeskommune ønsker å understreke at drift av 
kollektivtransporten er en viktig del av lokalt næringsliv. Kollektivtransportoperatøren er en viktig og 
stor arbeidsplass, og driften medfører også kjøp av varer og tjenester fra øvrig næringsliv i regionen. Det 
har vært flere administrative møter mellom Oppland fylkeskommune og Lillehammer kommune under 
arbeidet med byplanen om kollektivtransportens arealbehov.  

Fylkesrådmannen oppfordrer Lillehammer kommune sterkt til å sikre nødvendig areal i samsvar med 
målsettingen for kollektivtransporten slik den framstilles i planbeskrivelsen og Byutvikling 2044. 
Nødvendige arealer er parkering, reguleringsparkering og stasjoneringsterminal for busser innenfor 
byplanens område. Hensikten er å opprettholde og utvikle kollektivtilbudet i kommunen og regionen.  

Trafikk i sentrum  

Trafikkanalysen viser at vegnettet tåler veldig liten økning i trafikkvolum, 0–10 %, før det blir betydelig 
større problemer enn i referansesituasjonen, og konkluderer med at ved befolkningsøkning bør folk 
kjøre mindre bil, eller det bør gjøres tiltak. Særlig er det Bankenkryssene og Brufoss gate/Fåberggata 
nordover til rundkjøring med Industrigata som vil få betydelige trafikkavviklingsproblemer med en 
marginal økning i biltrafikken. Dette er en viktig strekning for kollektivtrafikken. Likevel legger 
kommuneplanens arealdel opp til nye boliger i områder som etter alle solemerker vil bli overveiende 
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bilbaserte, og dermed gir økt biltrafikk gjennom sentrum. Fylkesrådmannen er bekymret for om dette 
kan og vil løses gjennom gatebruksplan og en mulig parkering i fjell. En del av løsningen for å redusere 
biltrafikken, er et enda bedre busstilbud enn byen har i dag. Det krever tilrettelegging for bussen, både i 
gatenettet, og i form av stasjoneringsterminal og steder å regulere. 

Vassdrag 

Når det gjelder hensynet til vassdrag, vises til de vurderinger og merknader som er gitt til høring av 
kommuneplanen. Fylkesrådmannen forutsetter at vassdragsverdiene i byplanen sikres ved nærmere 
vurdering og fastsetting av byggegrense eller byggeforbudssone mot vassdrag i samsvar med pbl § 1-8.  

Fylkesrådmannen har innsigelse til bestemmelsen om vassdrag, § 1.18.1 fordi den ikke i tilstrekkelig grad 
ivaretar hensynet til vassdragene med tilhørende friluftsinteresser og allmenhetens tilgang.  

Konkret merknad til område S3: Arealformålet «Bebyggelse og anlegg, sentrumsformål» er trukket helt 
inn til Hagebekken. Både av hensyn til vassdragsmiljøet og landskapet bør byplanen videreføre 
grønnstruktur som arealformål langs Hagebekken, og knytte bestemmelser til som sikrer ivaretagelse av 
kantvegetasjonen. I temakart grønnstruktur er det merket som grønnstruktur. Fylkesrådmannen råder 
sterkt til å opprettholde grøntstrukturen langs Hagebekken som eget formål, som vist i Temakart nr. 6 
Overordna grønnstruktur.  

Bestemmelsesområde bygningsvern og kulturmiljø  

Det vises til at det i hovedsak er bygninger oppført før 1900 som er representert i tillegg til de 
bygningene som er regulert til bevaring/verneverdige bygninger og de fredete anleggene. Det er viktig 
at man ser dette i sammenheng med kulturmiljøene, og sikrer objekter som er gode representanter for 
de ulike kulturmiljøene og epokene også ned på bygningsnivå.  

Som en oppfølging av kommunenes arbeid med kulturminneplaner, arbeides det nå med å ferdigstille 
en Fagmelding for Opplands kulturarv, hvor det pekes på kulturminner og kulturmiljø av regional 
betydning. Det er vedlagt en tabell over regionalt verneverdige kulturminner og kulturmiljø i 
Lillehammer. 

Fylkesrådmannen ber om at Lillehammer kommune innarbeider disse enkeltbygningene og 
kulturmiljøene i illustrasjonskart nr. 2 til bestemmelsesområder for bygningsvern og kulturmiljøer eller i 
hensynssoner med retningslinjer og bestemmelser etter pbl § 11-8 bokstav c. 

Kommentar 
Innsigelse punkt 1:  

Bestemmelse 2.4.2 med inndeling av varehandel i store handelsformater med hjemmel i 
regional planbestemmelse. Innsigelsen til store handelsformater gjelder alle deler av planen 
hvor dette er definert (K2 og K5). 

Kommentar til punkt 1:  

Kommunedirektøren anbefaler å holde fast på definisjon av konseptet store handelsformater.  

På Strandtorget settes en øvre grense på totalhandelen lik 50 000 kvm BRA, fordelt på detaljvarehandel 
som økes fra 28 000 til 32 000 kvm BRA, store handelsformater settes til 11 000 kvm BRA og areal- og 
transportkrevende handel til 7000 kvm BRA (som er dagens nivå for denne varegruppen).  
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I området K2 tillates store handelformater begrenset til 15 000 kvm BRA. Dette betyr at potensiale for 
ny handelsvirksomhet her ut fra dagens situasjon er 2500 nye kvadratmeter. Utover dette tillates ikke 
detaljvarehandel og store handelsformater. 

Innsigelse punkt 2: 

Bestemmelse om vassdrag, § 1.18 fordi den ikke i tilstrekkelig grad ivaretar hensynet til 
vassdragene med tilhørende friluftsinteresser og allmenhetens tilgang. 

Kommentar til punkt 2:  

Områdene som omfattes av Byplanen er i hovedsak regulert. Her vil byggegrenser mot vann og vassdrag 
defineres i reguleringsplan. Kommunedirektøren anbefaler at det settes en generell byggeforbudssone 
mot vassdrag som gjelder for uregulerte områder eller ved reguleringsendringer. Byggegrensen settes til 
100 meter langs Mjøsa og Lågen og 50 meter mot andre vassdrag. Sonen skal sikre allmennhetens 
tilgang, friluftsliv, landskap, biologisk mangfold og økologisk funksjon, se tidligere kommentar. 
Bestemmelser og hensynssone knytta til flom er risiko- og faresikring, og vil ikke ha samme intensjon 
som denne byggeforbudssonen. 

 

Kommentar til faglige råd og utfyllende merknader 
Faglige råd og utfyllende merknader oppsummeres i følgende punkter: 

• Uheldig å endre betingelsene for handel i bydelssenteret Rosenlund som ble fastsatt av KMD. 

• Konkretisere retningslinje om handel i tilknytning til næringsvirksomhet. Formuleringen gir ikke 
grunnlag for styring av omfang og gir ikke forutsigbarhet. 

• Retningslinjene om felles logistikk og parkeringsløsninger og gode arkitektoniske løsninger i 
næringsområder bør gjøres om til bestemmelser.  

• Krav til områderegulering i K6. 

• Opprettholde grønnstrukturen langs Hagebekken som eget formål (som vist i temakart 6 
Overordna grønnstruktur). 

• Sikre nødvendig areal for parkering, reguleringsparkering og stasjoneringsterminal for busser 
innenfor byplanens område. 

• Innarbeide objekter plukket ut som regionalt verneverdige i henhold til Fagmelding for 
Opplands kulturarv som er under utarbeidelse. 

• Det bør inn en bestemmelse som sikrer at lokal overvannshåndtering (jfr. 1.17) og 
grøntstruktur/grønne skjermer ses under ett. Dette vil sikre bedre visuell forankring av 
næringsbebyggelsen i landskapet og skape trafikksikre passasjer for mennesker gjennom 
områdene. 

Fylkeskommunen mener det er uheldig å endre betingelsene for handel i bydelssenteret Rosenlund som 
ble fastsatt av KMD. 

Arealet for sentrumsformålet i S2 er økt noe i forhold til gjeldende kommuneplan (kommuneplanens 
arealdel 2011-2024). Sentrumsformålet er en del av flerkjernestrukturen og skal dekke flere funksjoner 
som er viktige for nærmiljøet. Dette betyr at arealet skal benyttes til flere formål enn handel. Areal- og 
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transportkrevende handel (del av tunge varegrupper) er ikke ønskelig i bydelssenteret da dette vanskelig 
lar seg kombinere med gode bomiljøer. Denne typen handel er derfor tatt ut av sentrumsformålet. 

Konkretisere retningslinje om handel i tilknytning til næringsvirksomhet. Formuleringen gir ikke grunnlag 
for styring, omfang og forutsigbarhet. 

Retningslinjen er konkretisert som følger;  

a. Dispensasjonsbehandling ved søknad om handel i tilknytning til næringsvirksomhet:  

i. Handel i næringsområder kan vurderes under forutsetning av at den er en klart 
underordnet del av næringsbedriftens virksomhet, og er i begrenset omfang.  

ii. Slik handel bør være i tråd med ABC-prinsippet. 

Krav til områderegulering i K6 

Kommunedirektøren vil ikke anbefale å stille krav til områderegulering i K6 da dette vil kreve at 
kommunen avsetter tilstrekkelig med ressurser til å gjennomføre dette i første del av planperioden. En 
områderegulering for K6 vil utvilsomt bidra til å sikre helhetlige løsninger, men samtidig skapes det 
vanskeligheter for en rask omstilling og fleksibilitet i området, noe som er viktig for næringslivet. Det 
stilles krav til regulering for prosjekter og tiltak over en viss størrelse, og det er kommunens oppgave å 
sikre helheten og samfunnets interesser i arealplanleggingen. Kommunedirektøren mener at kravet til 
regulering vil være tilstrekkelig for dette området. 

Opprettholde grønnstrukturen langs Hagebekken som eget formål (som vist i temakart 6 Overordna 
grønnstruktur). 

Plankartet endres som vist i temakart 6. 

Sikre nødvendig areal for parkering, reguleringsparkering og stasjoneringsterminal for busser innenfor 
byplanens område. 

Arealformålet næring slik det er definert for områdene K1 sikrer mulighetene for å 
opprettholde/etablere stasjoneringsterminal for busser. Det er ikke avsatt et bestemt areal for slik 
virksomhet. Det har vært i dialog både med politikerne, fylkeskommunen og grunneier for å drøfte 
mulighetene for sikring av areal uten at dette har ført fram. Lillehammer kommune vil fortsette 
satsningen på kollektivtransport. Arealpolitikken vil ikke alene bidra til dette og det må til et samarbeid 
for å komme fram til løsninger som sikrer at kollektivtilbudet opprettholdes og videreutvikles i 
Lillehammer.  

Arealbehov for fremføring av jernbane, togstasjon og stasjoneringsterminal for busser, skal avklares 
gjennom transformasjon/regulering i gjennomføringssone # 1 Kirkegata/Skysstasjonen/Lurhaugen-
Mesnadalen.  

Innarbeide objekter plukket ut som regionalt verneverdige i henhold til Fagmelding for Opplands 
kulturarv som er under utarbeidelse 

Objektene innarbeides i illustrasjonskart nr. 2 til bestemmelsesområder for bygningsvern og 
kulturmiljøer eller i hensynssoner med retningslinjer og bestemmelser etter pbl § 11-8 bokstav c. 

Retningslinjene om felles logistikk og parkeringsløsninger og gode arkitektoniske løsninger i 
næringsområder bør gjøres om til bestemmelser.  

Føringene beholdes som retningslinjer. Ved regulering og tiltak skal retningslinjene legges til grunn. 
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Det bør inn en bestemmelse som sikrer at lokal overvannshåndtering og grøntstruktur/grønne skjermer 
ses under ett. Dette vil sikre bedre visuell forankring av næringsbebyggelsen i landskapet og skape 
trafikksikre passasjer for mennesker gjennom områdene. 

Kommunedirektøren mener dette best kan behandles i de enkelte reguleringsplaner. Planbestemmelsen 
detaljeres således ikke med dette punktet. 

 

3. Bane NOR  
Dato mottatt: 04.11.19 
ESA: 19/7399-20 
 
Bane NOR konstaterer at det er ingen endringer fra 1. gangs høring som påvirker jernbanen på uheldig 
måte. Det er viktig å ta hensyn til framføring av dobbeltsporet jernbane i byutviklingen. De viser til sine 
merknader ved 1. gangs høring, og har ingen ytterligere merknader.  

Kommentar 
Kommentarer ved 1. gangs høring: Lurhaugen og Skysstasjonen bør etter Rådmannens vurdering sees i 
sammenheng. Kommunedirektøren ser det som svært viktig at Bane NOR blir en sentral aktør inn i 
videre planarbeid både som samfunnsutviklere og grunneiere. Kommunedirektøren forutsetter at bane 
NOR vil bidra konstruktivt i arbeidet for utviklingen av Skysstasjons-området som byens knutepunkt. 
Endring av eksisterende eller etablering av ny jernbaneinfrastruktur er en viktig premiss for 
byutviklingen og avklaring av arealbehov inngår i områdeprogrammet for gjennomføringssonen 
Kirkegata/Skysstasjonen/Lurhaugen-Mesnadalen. 

 

4. Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) 
Dato mottatt: 31.10.19 
ESA: 19/7399-15 
 
NVE har ingen ytterligere merknader ut over de hadde ved første gangs høring/offentlig ettersyn. De 
kan ikke av saksframlegget se at disse faglige merknadene er tatt til følge, og viser derfor til disse. 
 
Merknader til 1. gangs høring: 

NVE anbefaler at det legges inn mulighet for uavhengig kontroll av faglige utredninger for overvann, 
skred og flom i retningslinjene. 

Det er et krav for å hindre at man påfører andre økt fare at vassdragskryssinger dimensjoneres 
vassdragsteknisk tilfredsstillende og ikke fører til økt flomfare. NVE anbefaler at dette tas inn i § 2.7.2.  

Retningslinjer for § 4.6: Dersom man planlegger vassdragskyssinger i nærhet til eksisterende bebyggelse 
og infrastruktur må slike tiltak dimensjoneres for en 200-års flom + klimapåslag og ev sikkerhetsmargin 
for ikke å påføre andre økt fare.  

I kartlagte, reelle faresoner for flom (f. eks. Strandtorget) bør utgangspunktet være at man unngår nye 
byggetiltak. 

Kommentar 
NVEs anbefalinger imøtekommes. Punktene er innarbeidet i Byplanens bestemmelser og retningslinjer. 



 
 

11 

Virksomheter, organisasjoner, lag og foreninger 
 

5. Larkas Arkitekter DA  
Dato mottatt: 05.11.19 
ESA: 19/7399-32 
 
Hovedpunkter fra innspillet: 

• Generelle høydebegrensninger i sentrum på maks. 4 etasjer (alt. 3+1) er for lite. Dette vil legge 
betydelige begrensninger på muligheten til å få gjennomført den ønskede sentrumsfortettingen 
(byutvikling innenfra). Spesielt trafikknutepunktet Skysstasjonen må følge statlige retningslinjer 
om økt tetthet og økte høyder f.eks. 6-8 etasjer.  

• Gesims- og mønehøyder for prosjekter i tre/massivtre må økes pga. behov for  
tykkere dekker, slik at massivtre-bygg ikke blir «diskriminert» pga. dette.  

• En kritisk gjennomgang av bygnings- og områdevern må gjennomføres som det tidligere har 
vært signalisert at skulle gjøres.  

• S1 sonen mot Skysstasjonen må utvides utover østre del av bussområdet til midtrabatten, slik at 
det i framtiden vil kunne være mulig å bygge over østre halvpart av busstasjonen.  

• S1 sonen i Posthuskvartalet må være heldekkende, slik at en framtidig bygningsplassering er 
fleksibel i dette store og åpne kvartalet.  

For øvrig vises til tidligere merknader.  

Kommentar 
I transformasjonsområdene åpnes det for større høyder enn den generelle på inntil 4. etasjer gjennom 
reguleringer. I andre områder kan større høyder også være aktuelt. Byplanen åpner for bruk av skjønn 
gjennom tilpasning til strøkets karakter og dokumentasjon. 

Sentrumsavgrensingen mot skysstasjonen følger avgrensingen slik den framgår av reguleringsplanen for 
sentrum. Dette kan uproblematisk endres ved regulering i gjennomføringssone for 
transformasjonsområdet # 1. Plankartet er likevel endret slik at detaljeringen på baneformål, 
samferdselsanlegg og vegformål er en del av sentrumsformålet S1. Kommunedirektøren mener et 
generelt sentrumsformål her bedre vil signalisere intensjonene og prinsippene om transformasjon til en 
tett, flerfunksjonell bystruktur. Skysstasjonsområdet skal videreutvikles som regionalt trafikknutepunkt. 
Det skal gis muligheter for utvikling både på, under og over bakken.  

Arealer avsatt med formål grønnstruktur, unntatt langs Mesnaelva, tas ut og inngår i sentrumsformålet 
S1. Reguleringsplanen for Lillehammer sentrum gir detaljerte føringer for grønnstruktur og byrom i 
sentrum som ikke bør overstyres av Byplanen. Det er utarbeidet et eget temakart (temakart nr. 7) som 
viser intensjoner og prinsipper for etablering og bevaring av grønne strukturer. Temakartet er 
veiledende og skal legges til grunn i byfortettingen. Temakartet får ny tittel; Byrom, leke- og 
aktivitetsplasser, som bedre beskriver hva slags informasjon som ligger i dette kartet. 

Gjennomgang av bygningsvernet vil bli fulgt opp gjennom handlingsprogrammet. 

For øvrig vises til kommentarer ved 1. gangs høring. 
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6. Lillehammer Næringsforening 
Dato mottatt: 28.10.19 
ESA: 19/7399-11 
 
Hovedpunkter fra innspillet: 

Planprogrammet for kommuneplanens arealdel og Byplanen løftet fram næringsarealer som et viktig 
tema. Slik planforslaget nå foreligger, er det vanskelig for LNF å se at Lillehammer Kommune har funnet 
gode løsninger på de næringsarealutfordringer som er i kommunen i dag. Vi kan ikke se at den nå 
kritiske situasjonen rundt næringsarealer for videre utvikling av Lillehammers næringsliv har blitt noe 
bedre mellom første og annen gangs høring. De velger derfor å gjenta sine innspill fra første gangs 
høring. 

Ulike typer næringsvirksomhet har ulike behov for arealer. Noen ønsker å bygge tettest mulig, mens for 
andre er det logistikkflyten rundt bygget som skaper mest verdier. En god arealplan ivaretar disse ulike 
behovene. Fortetting av arealer for næringsvirksomhet er et sentralt prinsipp i arealplanen. Lillehammer 
Næringsforening vil være tydelig på at dette er et prinsipp som ikke fungerer for alle typer virksomhet, 
og dette må arealplanen hensynta. Helt konkret kan ikke fortettingsprinsippet erstatte behovet for nye 
og ikke-utbygde næringsarealer. De mener det nå er på høy tid å lage en strategi som fokuserer på 
videreutvikling av arealreserven i kommunen som del av en konkurransedyktig infrastruktur. En ny 
arealstrategi vil gjøre Lillehammer i stand til å være framoverlente og kunne tilby attraktive 
næringsarealer, og svare på næringslivets generelle behov for arealer til fremtidig næringsutvikling. 

LNF opplever at planen har en god overordnet tilnærming, men legger altfor store begrensninger på 
handlingsrommet til aktører som ønsker å få til noe i byen. Dette gjenspeiler seg spesielt i området K2 
der Lillehammer kommune tilsynelatende ønsker seg en utvikling av en form for kombinasjon av bolig og 
næringsvirksomhet, men så effektiv stopper sistnevnte gjennom begrensende bestemmelser. 

LNF etterlyste i sitt første høringssvar en mer offensiv tilnærming til sentrumsfortetting, og uttrykte 
særlig bekymring for at flere arealer velegnet for fortetting var satt av til grøntarealer. LNF ser med 
tilfredshet på at flere av disse områdene nå er tatt ut, men mener fortsatt at området G4 i planen ikke 
bør settes av til grøntareal, men tilgjengeliggjøres for attraktivt byfortetting. De øvrige nye 
grøntområdene i sentrum ser ut til å være lagt på områder som er mindre relevante for fortetting. 

Med tanke på den utfordrende næringsarealsituasjonen i Lillehammer ber LNF om at K6 opprettholdes 
som arealer til næringsvirksomhet, og at formuleringen om gradvis transformasjon til boliger tas ut. Så 
lenge Lillehammer kommune ikke kan tilby næringsarealer, oppleves det som svært uheldig at det 
uttrykkes ønske om å fjerne de små arealene som finnes per i dag. 

Tilsvarende forspiller Lillehammer kommune en stor mulighet til god byutvikling gjennom å si nei til 
utvikling av området nord for Strandtorget (i media omtalt som «Byen møter vannet»). Utviklingen av 
dette området må sees i et lengre perspektiv, og er en viktig del av den sentrale aksen Lilletorget- 
Strandtorget. Lillehammer Næringsforening ønsker at området utvikles med kombinert nærings- og 
boligformål.  

Planen må ivareta muligheten for relevant utbygging av idrettsbygg med muligheter for kombinert 
formål bolig/næring i Stampesletta-området. Det foreligger her planer som de ikke kan se er omtalt i 
Byplanen. 

I området K1 er muligheten til å ha et fabrikkutsalg eller lagerutsalg fjernet. LNF anser dette som en helt 
unødvendig innsnevring av handlingsrommet til næringsaktørene. 
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I området K2 har Lillehammer kommune satt en effektiv sperre for videre utvikling av 
næringsvirksomhet. Med unntak av noen små gjenværende reserver til store handelsformater, tillates 
ingen former for etablering av næringsvirksomhet i området. Det eneste som tillates utenom bolig er 
barnehage og skole. LNF var i sin tid en viktig bidragsyter i transformasjon Nord-arbeidet, der det ble 
lagt opp til en bydel med kombinasjon av bolig og næringsvirksomhet. Denne kombinasjonen har 
naturlig nok sine utfordringer, men LNF ønsker likevel å poengtere at det er utfordrende at all mulighet 
for utvikling av næringsvirksomhet i området nå er tatt bort. 

Tilsvarende problemstilling peker de på i K3, der det er vanskelig å se hvilken type næringsvirksomhet 
kommunen egentlig legger opp til. I fotnoten på side 21 i planbestemmelsen presenteres en forsøksvis 
definisjon av begrepet bytilpasset næring, men den er etter LNF sin oppfatning svært intetsigende. Det 
fremgår ikke av plandokumentet hva som ligger i bytilpasset næring i form av småskalavirksomhet, og 
dokumentet har heller ikke noen eksempler på slik virksomhet. LNF velger derfor å henlede 
oppmerksomheten på planbestemmelsens egen definisjon av næring: «Innenfor formålet [næring] 
tillates arealer for logistikk, industri, lager, pick-up point, verksted, håndverk, produksjon, 
stasjoneringsterminal for buss og terminalløsning for varedistribusjon, og nødvendige tilhørende 
funksjoner». 

Kommentar 
Arealer avsatt med formål grønnstruktur, unntatt langs Mesnaelva, tas ut og inngår i sentrumsformålet 
S1. Reguleringsplanen for Lillehammer sentrum gir detaljerte føringer for grønnstruktur og byrom i 
sentrum som ikke bør overstyres av Byplanen.  

Området K6 er avsatt med bytilpasset næring og intensjon om gradvis transformasjon til boligformål. 
Handels-, nærings- og arbeidsplassutviklingen styres etter det såkalte ABC-prinsippet, «rett virksomhet 
på rett sted». Dette innebærer at virksomheter som har mange besøkende og/eller mange ansatte 
lokaliseres i sentrum, med god tilgang til kollektivtransport. Virksomheter med få ansatte og få 
besøkende, gjerne arealkrevende virksomhet som blant annet lager, industri, trelasthandel, lokaliseres i 
mer «bilbaserte områder», lenger fra sentrum, nært hovedvegnett. Området K6 er sentrumsnært og det 
er velegnet til boligformål. Trafikk til og fra området må gjennom sentrum og boligstrøk. På denne 
bakgrunn vil kommedirektøren anbefale å opprettholde formålene bytilpasset næring og bolig.  

Med bytilpasset næring menes virksomhet som i skala kan innpasses i en bystruktur, og som kan forenes 
med områdets kombinerte funksjoner. Dette forutsetter at virksomheten tilfredsstiller kvalitetskrav til 
utforming, funksjon, arkitektur, estetikk, og ikke medfører uheldige trafikale og miljømessige 
konsekvenser for bo- og bymiljø.  

I planen er prosjektet «Byen møter vannet» hensyntatt ved at det legget opp til byutvikling og byvekst i 
aksen Lilletorget - Strandtorget. Det er gjennomført en mulighetsstudie som viser en tett byutvikling og 
transformasjon her. Arealet nord for Strandtorget og Mesnaelvas utløp opprettholdes til grønnstruktur. 
Prosjektet har tilstrekkelig utviklingsmuligheter uten at dette arealet tas med.   

Planen ivaretar muligheten for utbygging av idrettsbygg, men uten muligheter for kombinert formål 
bolig/næring på Stampesletta. Plan for kombinering av idrettsbygg med formål bolig og kontor ble spilt 
inn til 1. gangs høring. Kommunedirektøren mener at boligformålet er utfordrende i kombinasjon med 
dette, og anbefaler å ta dette formålet ut av prosjektet. Kontorer tilknyttet funksjonen som idrettsarena 
vil være innenfor formålet idrettsanlegg. Det vises for øvrig til konsekvensutredningen for innspillet. 

I området K1 opprettholdes mulighetene til å ha et fabrikkutsalg eller lagerutsalg gjennom retningslinjer. 
Det betyr at tillatelse til dette må skje gjennom en dispensasjonsvurdering. 
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Tjenesteyting i K2 og K3 var begrenset til offentlig tjenesteyting som igjen er begrenset til skole og 
barnehage (ved 2.gangs høring). Revidert planforslag etter 2. gangs høring åpner for at denne 
begrensingen frafalles og det tillates både offentlig og privat tjenesteyting. Kravet er at offentlig eller 
privat tjenesteyting (og næring for K3) skal være i form av småskalavirksomheter og tilpasses utviklingen 
av områdene til en flerfunksjonell og urban bydel med attraktive bomiljøer. Det gis muligheter for å 
etablere skole og barnehage. Utvidelsen av formålet tjenesteyting vil gi områdene flere 
utviklingsmuligheter som kan kombineres med urban struktur og boligbygging. Dette vil igjen gi initiativ 
til å få i gang en ønsket transformasjon i områdene. Utvidelsen av formålet her kan utfordre 
mulighetene for å beholde og etablere arbeidsplasser enda nærmere sentrum og skysstasjonen. Det 
settes derfor inn krav til skala og tilpasning. Videre antas at områdene i sentrum og nær skysstasjonen er 
mer attraktive for store kontorarbeidsplasser.  

Det henvises for øvrig til planens dokumenter for hvordan temaene er fulgt opp. 

 

7. Lillehammer Sentrum Drift AS v/ styret 
Dato mottatt: 05.11.19 
ESA: 19/7399-27 
 
LSD er tilfredse med at de har blitt hørt i mange av de innspillene de har kommet med. De vil derfor i 2. 
gangs høring forsterke noen av de innspillene de ikke har nådd helt frem med, samt repetere noen 
hovedsynspunkter for øvrig.  

Hovedpunkter fra innspillet:  

• Handels- og næringsliv er det som skaper liv og vedlikeholder sentrum. Det må ikke foretas grep 
som begrenser mulighetene for slik handel, det være seg disponering av attraktive arealer til 
andre formål, reduksjon av tilgjengelighet og antall parkeringsplasser mv., uten forutgående 
erstatninger. Her er den tidsmessige rekkefølgen helt sentral. 

• Byvekst innenfra medfører at videre utvikling av bydelssentrene må settes på vent. 
• Infrastrukturen mellom sentrum og Strandtorget må utvikles, slik at Strandtorget og sentrum 

i større grad blir en handelsmessig enhet. 
• Et bysentrum som vil ha mange beboere, må også legge opp til grøntarealer og arealer for lek 

og aktivitet i sentrum. Slike «grønne» lunger har betydning for trivselen til beboerne i og 
brukere av sentrumsområdet. I byplanforslaget foreslås imidlertid avsatt flere områder i 
sentrum til lek, aktivitet og grøntareal som er avgjørende for utnyttelsen av eksisterende 
bygg og planlagt utnyttelse av areal. Det må ikke etableres grøntarealer som medfører tap av 
parkeringsplasser og begrenser varelevering samt håndtering av renovasjon. Dagens bruk av 
arealene til dette er avgjørende for virksomhetenes eksistens. Dette er svært viktig. 

• LSD er klare på at Søndre park må gjeninntas og defineres som grøntområde til allmenn bruk for 
sentrumsbeboerne, og ikke bare som «prydpark». Det at parken foreslås tatt ut av det totale 
arealet for grøntområder medfører press på at andre arealer i sentrum må utvikles til 
grøntarealer. 

• Kantparkering må fortsatt tillates i stor grad. 
• Vare- og søppeltransport til/fra næringsaktørene i sentrum må tillates. Det påpekes at 

Nymosvingen må holdes åpen for varelevering. Dette er avgjørende for videre drift av 
nærliggende forretninger. 

• Sykkelby-prosjektet må i større grad hensynta næringslivets og handelens behov, og alternativ 
trasé bør reguleres for hovedveg for sykkel. 
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Gode bymiljøer er viktige for ulike befolkningsgrupper, for trivsel, tilhørighet og identitet. 
Handelsnæringen er en avgjørende premissleverandør for et levende sentrum. Lillehammers politikere 
må derfor være seg bevisste de valg de tar, og hvorledes dette påvirker handelen og næringslivet. Dette 
dreier seg om å sikre forutsigbarhet og god og stabil drift for de næringsdrivende, og på denne måten 
bevare og utvikle Lillehammers fremste turistattraksjon, nemlig sentrumsmiljøet. Forsvinner dette vil 
også en stor andel av turistene bli borte, hvilket igjen vil berøre hele kommunen økonomisk. 

Kommentar 
Innspillet inneholder en rekke momenter og synspunkter. Det henvises til planens dokumenter for 
hvordan disse temaene er fulgt opp. Her gis noen kommentarer. 

Flerkjernestrukturen er et førende plangrep for arealplanleggingen i Lillehammer kommune. Det betyr 
at både sentrum og bydelssentrene skal styrkes og videreutvikles. Det legges ingen begrensinger på 
sentrum, mens for bydelssentrene begrenses senteret i utstrekning og varehandelen begrenses både i 
form av type og volum. Kommunedirektøren mener dette er en forsvarlig og hensiktsmessig byutvikling.  

Arealer avsatt med formål grønnstruktur, unntatt langs Mesnaelva, tas ut og inngår i sentrumsformålet 
S1. Reguleringsplanen for Lillehammer sentrum gir detaljerte føringer for grønnstruktur og byrom i 
sentrum som ikke bør overstyres av Byplanen. Det er utarbeidet et eget temakart (temakart nr. 7) som 
viser intensjoner og prinsipper for etablering og bevaring av grønne strukturer. Temakartet er 
veiledende og skal legges til grunn i byfortettingen. Temakartet får ny tittel; Byrom, leke- og 
aktivitetsplasser, som bedre beskriver hva slags informasjon som ligger i dette kartet. 

Infrastrukturplanlegging og tiltak omtales i planens handlingsprogram. Dette gjelder tiltak som 
oppfølging av trafikkanalysen, parkeringsstrategier og evt. utredning av alternativer for bybane/gondol.  
Gatebruksplanen har fokus på å sikre tilgjengelighet til sentrum og skape et attraktivt sentrum, samtidig 
som det skal tilrettelegges for endra transportmiddelfordeling. Sykkelby-prosjektet har fokus på å øke 
sykkelandelen gjennom holdningsskapende arbeid og tilrettelegge for bedre sykkelframkommelighet 
gjennom fysisk tilrettelegging.  

 

8. Vingnes Vel  
Dato mottatt: 04.11.19 
ESA: 19/7399-19 
 
Hovedpunkter fra innspillet: 

 Vingnes hører hjemme i Byplanen. 
 Understreker at det ikke bare er den høye konsentrasjonen av bevaringsverdige bygninger som 

er viktig, men også det unike og godt bevarte kulturmiljøet som helhet. Det er derfor avgjørende 
at helheten på Vingnes vektlegges ved framtidige utbyggingssaker. 

• Understreker viktigheten av at etablering av en strandpromenade på Vingnes må gjøres på en 
best mulig skånsom måte. Foreslår at Strandgata inngår som en del av «Vingnespromenaden». 
Forslag om at Strandgata inngår som en del av «Vingnespromenaden». 

 Støtter ideen om å etablere en forbindelse mellom Strandpromenaden og Vingnespromenaden 
via Vingnesbrua. 

 Støtter ikke reduksjon av areal øremerket detaljvarehandel. Tilrettelegging for servering og økt 
handel vil være viktig for å styrke og utvikle bydelen og være god miljø- og klimapolitikk. 
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Kommentar 
Store deler av den delen av Vingnes som er innenfor Byplanen er avsatt som viktig kulturmiljø. Dette 
betyr en bevaring av strøkets karakter, identitet og særpreg. I nye utbyggingsprosjekter skal dette legges 
til grunn.  

Byplanens handlingsprogram har en egen del som omhandler byrommene. Bidrag og støtte fra Vingnes 
Vel vil være viktig i arbeidet med oppfølging av dette arbeidet. 

I Byplanen er det definert et område for og en størrelse på bydelssenteret som vil romme de 
nødvendigste funksjoner for daglige gjøremål og være en møteplass i nærmiljøet. 

 

9. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
Dato mottatt: 26.11.19 
ESA: 19/7399-39 
 
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne vedtok i sitt møte 22.11.19 uttalelse til Byplanen. 
 
Hovedpunkter fra innspillet: 
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne er opptatt av at byen skal være framkommelig for alle. 
Framkommeligheten er dårlig for de som har utfordringer med tilgjengelighet. Vi vil spesielt peke på 
aksen nord/sør i sentrum. Det skal være tilgjengelig for alle å bevege seg gjennom byens 
hovedgate. Universell utforming må bli tydelig, spesielt i sentrumsgatene. 

Konkret vil pekes på følgende: 

- Reklameskilt står langt ut på fortauet og hindrer fri passasje. 
- Ved nyetablerte butikker må det være gangsoner med taktile markeringer for å sikre 

tilgjengelighet for alle. 
- Byen bør også ha flere tilgjengelige ramper utenfor butikker, for å sikre adkomst for alle, uansett 

funksjon. 
- Søkelys på gangsone/gangstier på parkeringsplasser. 

Det må sørges for at det blir en god og trygg framkommelighet, både for bevegelseshemmede, 
orienteringshemmede og synshemmede. 
  
Ellers viser Rådet til de innspill til sektorens videre arbeidet med planen som ble gitt ifm. 
spørsmålsrunden i møtet. 

Kommentar 
Relevante planbestemmelser på dette plannivået har vært drøftet med Rådet og de har gitt konkrete 
innspill som er søkt innarbeidet i planens dokumenter. Det vises til justeringer og presiseringer i 
planbestemmelser og retningslinjer. 
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Privatpersoner, grunneiere og sameier 
 

10. Advokatfirmaet Selmer AS 
Dato mottatt: 30.10.19 
ESA: 19/7399-14 
 
Advokatfirmaet Selmer AS representerer Coop Norge Eiendom AS og Coop lnnlandet SA og deres 
selskaper Rosenlund Bydelssenter AS, og dets datterselskaper Industrigata 17 AS, Industrigata 17 1 og 
Industrigata 17 2 AS. Coop har gjennom mange år vært og er en aktør i Rosenlund-området.  

Hovedpunkter fra innspillet: 

Basert på det plangrunnlaget som har foreligget har Coop utviklet og bearbeidet prosjekter som skal 
legge til rette for den ønskede utviklingen. Coop har sett på muligheter for et tilpasset forretningslokale 
som ville bidratt til et løft for området. 

Gjeldende planverk har lagt til rette for en utvikling som Coop har forsøkt å følge opp. Coop har inngått 
en utbyggingsavtale med kommunen for å bidra til den utviklingen som planene anviser. Utbygger har 
betalt anleggsbidraget i sin helhet, men har ikke utviklet ferdig eiendommene. 

I forslag til Byplan ligger det en sterkt redusert utnyttelse for utvikling av innenfor Coops eiendommer, 
og særlig innenfor delområdene K2 og S2, sammenlignet med hva som er tillatt etter gjeldende planer. 

Innenfor for K2 er tillatt utnyttelse redusert med 12 500 kvm, mens innenfor S2 er tillatt utnyttelse 
redusert med 8 000 kvm storhandel. Coop er med andre ord i ferd med å miste 20 500 kvm kommersielt 
utnyttbart areal. Coop har via sine grunneierselskaper reist spørsmålet om hvilke konsekvenser dette vil 
måtte få for de innbetalte anleggsbidragene etter utbyggingsavtalen.  

Kommunen er avhengig av at aktører i regionen tar risiko og blir med på de utviklingsplanene som 
kommunen fastsetter. Men for at aktørene over tid skal være villige til å påta seg risiko og ansvar, vil det 
måtte være en forutsetning å forvente at hovedtrekkene i planene som vedtas er ment for 
gjennomføring. Få, om noen aktører, vil kunne påta seg og bære en slik utviklingsrisiko dersom man ikke 
kan forvente forutsigbarhet og forutberegnelighet fra kommunens side. Vi mener på den bakgrunn at 
kommunen i denne sammenheng bør vurdere forholdet til egen rolle overfor de eksterne aktørene. 

Coop mener forslaget ville blitt bedre dersom det nevnte handelsarealet ikke blir fjernet. Dette området 
i Lillehammer by, er i utgangspunktet meget godt egnet til den virksomhet Coop ønsker å utvikle. Det 
ligger er godt tilrettelagt for tilkomst og transport, det er innenfor et område som også står foran en 
utvikling som vil innebære at behovet for areal avsatt til varer og tjenester vil bli større, og det er 
allerede et område som har slike funksjoner. Kommunen hadde selv dette syn da de vedtok 
plangrunnlaget for området og inngikk utbyggingsavtalen med Coop. For ytterligere å understreke dette, 
kan det vises til at både planutvalget og formannskapet i kommunen enstemmig avviste rådmannens 
forslag om å redusere K2 i Byplanen med 8 000 kvm da denne ble vedtatt utlagt til offentlig ettersyn i 
november 2018. Til tross for de enstemmige vedtakene i forkant av det første ettersynet, er forslaget på 
høring nå igjen å redusere utviklingen. 

På bakgrunn av det overstående håper Coop at kommunen vil benytte anledningen gjennom dette 
fornyede ettersynet til å revurdere planene slik de nå foreligger. Å legge til rette for den utvikling som 
kommunen tidligere har ment har vært riktig, som den har inngått utbyggingsavtale om og som 
grunneier ønsker å gjennomføre, skulle etter Coops syn være både positivt for kommunen, for området 
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og for Coop som utvikler. Det vil gi en utvikling og det vil synliggjøre kommunens posisjon som en trygg 
og troverdig samarbeidspart for eiendomsutviklere i regionen. 

Kommentar 
Innsender viser til at det i forslag til Byplan ligger det en sterkt redusert utnyttelse for utvikling av 
innenfor Coops eiendommer, og særlig innenfor delområdene K2 og S2, sammenlignet med hva som er 
tillatt etter gjeldende planer. 

Kommunedirektører vil presisere hva som gjelder i forslag til Byplan slik den nå foreligger: 

For området S2 tillates 12 000 kvm detaljvarehandel. I gjeldende plan var det i tillegg tillatt med 8000 
kvm tunge varegrupper. Dette er tatt bort. Handel med tunge varegrupper er lite forenlig med utvikling 
av et flerfunksjonelt og bymessig bydelssenter. Ved 1. gangs høring var det åpnet for at de 8000 kvm 
med tunge varegrupper kunne erstattes av 8000 kvm handel i store formater. Siden handel i store 
formater også innebærer detaljvarer, ble det det vurdert at denne økningen for detaljvarehandel ble for 
stor i Rosenlund i forhold til konkurransen mot sentrumshandelen.  

For området K2 tillates inntil 15 000 kvm handel i form av store formater. Dette betyr ytterligere 
muligheter for handel innenfor konseptet store handelsformater. Slik dagens handelsstatus er innenfor 
området K2 blir gjenværende potensial for handel i store formater på 2500 kvm. I gjeldende plan var det 
kun tillatt med tunge varegrupper i dette området. Området er tiltenkt en gradvis transformasjon mot 
en boligandel på minimum 40 %, og handel med type tunge varegrupper er komplisert og lite 
hensiktsmessig i kombinasjon med boliger. I tillegg ønsker kommunen å definere dette området for 
store handelsformater slik at denne type handelen ikke spres over store arealer.  

De ovenfornevnte forholdene er bakgrunnen for endringen. Kommunedirektøren har forståelse for at 
denne dreiningen er vanskelig å forholde seg til for aktørene i området, men vil samtidig presisere at det 
gir eiendomsutviklerne nye muligheter som bør være attraktive i oppbyggingen av en ny, flerfunksjonell 
og urban bydel. 

Når det gjelder konsekvenser for de innbetalte anleggsbidragene etter utbyggingsavtalen, vil dette bli 
håndtert som egen sak. 

 

11. Advokatfirmaet Thallaug ANS 
Dato mottatt: 04.11.19 
ESA: 19/7399-37 
 
Advokatfirmaet Thallaug representerer Snekkervegen 001 AS, gnr. 41 bnr. 114. 

Hovedpunkter fra innspillet:  
 
Grunneiers visjon er å videreføre hovedgrepene i gjeldende rammetillatelse, dvs fullføre det påbegynte, 
helhetlige nærings-clustere med storvarekonsepter. Det anmodes derfor om at denne eiendommen 
avsettes til næringsbebyggelse. Det vises også til at eiendommen ligger i rød støysone og at på andre 
siden av vegen kommer ny brannstasjon.  

Det påpekes at eiendommen ikke opprinnelig var omfattet av mulighetsstudien/klimarapporten Nord 
mot null. Det er ønskelig at opprinnelig avgrensning opprettholdes. Det påpekes og beskrives at 
eiendommen skiller seg fra eiendommene lenger sør, og derfor bør avsettes til framtidig 
næringsbebyggelse. Eiendommen bør inn i «de helhetlige overlegninger som gjøres som ledd i rullering 
av arealplanen». 
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Kommentar 
Kommunedirektøren forstår innspillet som at det er ønskelig at eiendommen avsettes til næring og 
store handelskonsepter uten krav til boligandel. Det betyr at den ønskes adskilt fra K2-området. 

I planprosessen har næringsarealene og handelslokalisering vært grundig drøftet. I planforslaget slik det 
var lagt fram til 2. gangs høring, var området en del av K2.  

Kravet til områderegulering for gjennomføringssonene i Bydel Nord (område K2 og K3) endres nå til krav 
om områdeprogram. Dette vil gi muligheter for samme type ønsket byutvikling som en 
områderegulering, men vil gi og en enklere og raskere behandlingsprosess. Områdeprogrammet skal 
bygge på mulighetsstudiene og gi grunnlag for regulering. Områdeprogrammet vil fastsette overordna 
prinsipper om volum, bebyggelsesstruktur og funksjon, grå (veg og trafikk), blå (vannveger) og grønn 
(byrom) infrastruktur. Kravet til detaljregulering opprettholdes. Områdeprogram for Bydel Nord 
begrunnes videre med at det opprinnelige området for transformasjon (byomforming) fra 
mulighetsstudiet Bydel Nord er redusert, og siden den gang har det skjedd en del i området slik at 
forutsetningene og behovet for områderegulering er endret. Områdeprogram kan utarbeides relativt 
rask og transformasjonen mot en ønsket bydelsutvikling kan komme i gang.  

Tjenesteyting i K2 og K3 var begrenset til offentlig tjenesteyting som igjen er begrenset til skole og 
barnehage (ved 2.gangs høring). Revidert planforslag etter 2. gangs høring åpner for at denne 
begrensingen frafalles og det tillates både offentlig og privat tjenesteyting. Kravet er at offentlig eller 
privat tjenesteyting (og næring for K3) skal være i form av småskalavirksomheter og tilpasses utviklingen 
av områdene til en flerfunksjonell og urban bydel med attraktive bomiljøer. Det gis muligheter for å 
etablere skole og barnehage. Utvidelsen av formålet tjenesteyting vil gi områdene flere 
utviklingsmuligheter som kan kombineres med urban struktur og boligbygging. Dette vil igjen gi initiativ 
til å få i gang en ønsket transformasjon i områdene. Utvidelsen av formålet her kan utfordre 
mulighetene for å beholde og etablere arbeidsplasser enda nærmere sentrum og skysstasjonen. Det 
settes derfor inn krav til skala og tilpasning. Videre antas at områdene i sentrum og nær skysstasjonen er 
mer attraktive for store kontorarbeidsplasser.  

Prinsipper i klimarapporten «Nord mot null» skal legges til grunn i transformasjonsområdene. Søndre 
del i Bydel Nord ble valgt ut som pilotområde. Intensjonen er at resultatene herfra skal benyttes slik at 
alle nye utbyggingsområder i kommunen skal utvikles klimavennlig. 

 

12. Advokatfirmaet Alver AS  
Dato mottatt: 19.09.19 
ESA: 19/7399-4 
 
Innspillet gjelder gnr/bnr 53/225 Hammerseng Terrasse Borettslag. Advokatfirmaet Alver AS 
representerer Hammerseng Terrasse Borettslag som er eier av gnr/bnr 53/225. 

Innsender viser til brev sendt 11.07.19 som følger som vedlegg. Det purres opp svar på saken.  

Hovedpunkter fra innspillet: 

Det vises til at arealet i hele planprosessen har vært avsatt til boligbebyggelse i tråd med gjeldende 
reguleringsplan og konsekvensutredning fram til vedtaket i Utvalg for plan og samfunnsutvikling 
13.06.19. Dette vedtaket ble gjort uten at borettslaget hadde fått anledning til å uttale seg. Borettslaget 
fikk heller ikke anledning til å fremme sine synspunkter i saken verken i formannskapet eller 
kommunestyret før deres vedtak. 
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Borettslaget har en opsjonsavtale med USBL om at de skal kjøpe det aktuelle området for planlagt 
boligbebyggelse. Området har vært regulert for boligbebyggelse i reguleringsplan fra 1970 og avsatt til 
blokkbebyggelse i gjeldende Byplan. I tråd med dette ble oppstart av byggeplanene iverksatt gjennom 
bl.a. søknad om dispensasjon som ble sendt kommunen 06.07.18. Omdisponeringen skjedde først helt 
på oppløpssiden av planprosessen og i strid med bl.a. konklusjonen i konsekvensutredningen datert 
05.06.19. Borettslaget hadde derfor ikke anledning til å reagere på omdisponeringsforslaget tidligere 
enn de gjorde.  

På denne bakgrunn reiser borettslaget en rekke innsigelser til hvordan kommunen har behandlet 
omdisponeringen og ber om at det reverseres og tilbakeføres til boligbebyggelse. 

Innsender gir en utfyllende beskrivelse av sine innsigelser mot måten vedtaket har kommet i stand på. 
Det vises til uforsvarlig saksbehandling på flere punkter.  

Omdisponeringen skulle vært behandlet etter reglene for reguleringsplan. Vedtaket rammer en 
grunneier og svært inngripende. Vedtaket må derfor følge reglene for reguleringsplan slik at 
borettslaget som grunneier kan ivareta sine partsrettigheter. Borettslaget ble ikke varslet om 
behandlingen av forslaget noe de etter reglene for reguleringsplan har krav på. Måten 
rådighetsinnskrenkninger er vedtatt på er derfor uforsvarlig. Forslaget må derfor behandles etter 
saksbehandlingsreglene for reguleringsplan. 

Videre anfører borettslaget at vedtakets beslutningsgrunnlag må behandles grundigere. 
Konsekvensutredningen er entydig på at omdisponering skal foretas. Borettslaget har besvart alle 
kommunens bemerkninger vedrørende alternativ lekeplass og tatt høyde for dette i planleggingen av 
boligprosjektet. 

Borettslaget anfører at vedtaket ikke har noen saklig begrunnelse og saksbehandlingen framstår som 
vilkårlig. Vedtaket må derfor omgjøres. 

Videre kreves det at borettslaget får anledning til å fremme sine synspunkter vedrørende forslaget om 
omdisponering. Etter det lovfestede hensynet til kontradiksjon skal de som berøres av vedtaket hatt 
anledning til å komme med sine motforestillinger. Den manglende kontradiksjonen anses som et brudd 
på pbl. § 5-1 (1) og § 1-1 (4). Særlig av hensyn til forslagets beslutningsgrunnlag krever borettslaget å få 
komme med sine synspunkter.  

Samlet sett anfører borettslaget at saksbehandlingen framstår åpenbart uforsvarlig. Vedtaket kreves 
behandlet etter reglene for reguleringsplan og beslutningsgrunnlaget kreves grundigere utarbeidet. 
Borettslaget må få anledning til å komme med sitt syn i saken.  

Avslutningsvis bemerkes at det har gått over 1 år siden kommunen startet behandlingen av 
dispensasjonssøknaden. Borettslaget skal ikke lide tap som følge av den altfor lange 
saksbehandlingstiden. Dersom omdisponeringen skulle bestå, vil borettslaget kreve erstattet det tap de 
med det påføres. 

Kommentar 
Kommunedirektøren vil legge fram for politisk behandling 3 alternativer til disponering av arealet; 

Alternativ 1: Arealet avsettes til boligformål i tråd med gjeldende reguleringsplan for området. 
Konsekvensen av dette er at arealet som i dag benyttes til friområde for beboerne i området reduseres 
på en slik måte at Hammerseng Terrasse Borettslag får gjennomført sine planer for arealet. Dette 
innebærer bygging av en ny boligblokk med tilhørende krav til uteoppholdsareal. 

Alternativ 2: Arealet avsettes til boligformål og grønnstruktur.  
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Konsekvensen av dette er at arealet som i dag benyttes til friområde for beboerne i området reduseres. 
Hammerseng Terrasse Borettslag får gjennomført sine planer på den delen arealet som blir igjen til 
boligformål. Dette innebærer at en del av området forbeholdes allmenn tilgjengelig grønnstruktur, og 
Hammerseng Terrasse Borettslag kan oppføre boligblokk med tilhørende krav til uteoppholdsareal på 
arealet avsatt til boligformål. 

Alternativ 3: Arealet avsettes til grønnstruktur. 

Konsekvensen av dette er hele arealet omdisponeres til allmenn tilgjengelig grønnstruktur. Hammerseng 
Terrasse Borettslag får således ikke gjennomført sine planer om bygging av boligblokk på arealet. 
Kommunedirektøren vil påpeke at dette alternativet innebærer en omregulering av arealet til 
grønnstruktur, noe som må gjennomføres i kommunal regi. Videre må det påregnes et mulig 
erstatningskrav fra Hammerseng Terrasse Borettslag. 

Kommunedirektøren vil anbefale alternativ 2, jf. forslag fra USBL. 

 

13. Boligbyggelaget USBL 
Dato mottatt: 05.11.19 
ESA: 19/7399-31 
 
Innspillet gjelder gnr/bnr 53/225 Hammerseng Terrasse Borettslag. 

Hovedpunkter fra innspillet: 

USBL har en opsjonsavtale med Hammerseng Terrasse Borettslag (HTB) som eier tomta.  

Det vises til behandlingen i Utvalg for plan og samfunnsutvikling 13.06.19. Det ble gitt taletid til 
representanter som ønsket å endre formålet for tomta. Informasjon om dette ble ikke formidlet til 
Hammerseng Terrasse Borettslag. De ble heller ikke tildelt taletid i noen av de påfølgende 
kommunestyremøtene. At Hammerseng Terrasse Borettslag, som eier av tomta, ikke større grad er 
spurt til råds eller involvert i prosessen oppfattes som underlig. 

 USBL at dette er et eksempel på offentlig forvaltning med flere problematiske sider: Det strider mot 
uttalt ønsket utvikling, det blir gjort vedtak uten tilstrekkelig kunnskap og på tross av faglig begrunnelse 
og det representerer en økende uforutsigbarhet i plan- og byggesaker. 

Prosjektet er et godt planlagt boligprosjekt på en regulert og byggeklar tomt, med begrunnet, solid, 
faglig støtte som stoppes. Det gir veldig dårlig signal til de som vurderer å gå løs på fortettingsprosjekt at 
det er så stor avstand mellom uttalt politisk strategi og faktisk gjennomføring når prioriteringene blir 
vanskeligere. Som boligutvikler ser de at økt risiko ved fortetting av sentrumsnære tomter gjør disse 
mindre attraktive for utvikling sett opp mot mer perifere tomter med bedre plass og færre konflikter.  

Ved behandlingen av Byplanen opplever de at vedtaket om endring av formål skjer uten tilstrekkelig 
kunnskap og uten hensyn til helhet og faglig begrunnelse. I konsekvensutredningen ble det poengtert at 
tomten er attraktiv og kan gi gode bokvaliteter. Her ble det også trukket fram at formålsendringen ville 
være i strid med hovedgrepet i ny KPA og Byplanen. USBL viser til at vilkår om bl.a. opparbeidelse av 
lekeareal og gangforbindelser allerede er innarbeidet i forslaget. Videre er det i forhåndskonferanser og 
dispensasjonssøknad utarbeidet dokumenter som behandler de omdiskuterte sidene av saken. Dette 
omfatter bl.a. faglige utredninger og administrasjonens innstilling både til skisseprosjekt og 
dispensasjonssøknad.  
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USBL frykter at politikeren ikke er tilstrekkelig kjent med detaljene i saken og at prosjektet er planlagt 
med en vesentlig opprustning av eksisterende lekeplass. Det er her snakk om uheldig bruk av det 
overordnede planarbeidet som verktøy i avgjørelsen av en enkeltsak, uten at saken blir tilstrekkelig 
belyst ovenfor beslutningstakerne, og at tilgjengelig dokumentasjon ikke blir gjort til del av 
beslutningsgrunnlaget. 

Det har vært jobbet sammenhengende i flere år med å lande premissene og utforming av prosjektet inn 
mot en rammesøknad. Tomten har vært regulert til boligformål siden 1970-tallet, så også i gjeldende 
KPA. At dette endres når et konkret prosjekt er klart til vurdering, er meget uheldig.  En situasjon hvor 
tomter og bruksformål blir revurdert etter hvert som et konkret prosjekt foreligger, vil gi stor grad av 
uforutsigbarhet og være med å undergrave hele intensjonen med arealplanlegging. Komplekse og 
uforutsigbare plan- og byggeprosesser er kostnadsdrivende både for utvikler og kommune. Resultatet av 
dårlige prosesser og prosjekter som stopper opp er at det blir bygget færre og dyrere boliger.  

USBL ønsker i samarbeid med Hammerseng Terrasse Borettslag å fremme forslag til løsning på denne 
konkrete saken. De håper deres merknad blir tatt til følge. 

Forslag: Formål endres til grønnstruktur på den delen av tomta som er tenkt avsatt til lekeplass og 
offentlig gjennomgang mellom Gamlevegen Og Hammersengvegen. Resterende del av tomta 
opprettholdes til boligformål. Byggegrense mot grønnstruktur settes i formålsgrensen. Det forutsettes at 
den delen av grønnstrukturen som ligger på HTB sin tomt og opparbeidelsen av lekeplass knyttes til 
søknad og realisering av boligprosjektet, slik at prosjektet fyller kravene i den nye Byplanen. USBL peker 
på at både forslag til boligformål og grønnstruktur for arealet har vært på høring, og at en kombinasjon 
av disse formålene derfor ikke burde utløse behov for en tredje høringsrunde.  Vedlagt er illustrasjon 
med forslag til plankart, samt situasjonsplan for tiltaket.  

Forslag til plankart 
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Kommentar 
Kommunedirektøren vil legge fram for politisk behandling 3 alternativer til disponering av arealet; 

Alternativ 1: Arealet avsettes til boligformål i tråd med gjeldende reguleringsplan for området. 
Konsekvensen av dette er at arealet som i dag benyttes til friområde for beboerne i området reduseres 
på en slik måte at Hammerseng Terrasse Borettslag får gjennomført sine planer for arealet. Dette 
innebærer bygging av en ny boligblokk med tilhørende krav til uteoppholdsareal. 

Alternativ 2: Arealet avsettes til boligformål og grønnstruktur.  

Konsekvensen av dette er at arealet som i dag benyttes til friområde for beboerne i området reduseres. 
Hammerseng Terrasse Borettslag får gjennomført sine planer på den delen arealet som blir igjen til 
boligformål. Dette innebærer at en del av området forbeholdes allmenn tilgjengelig grønnstruktur, og 
Hammerseng Terrasse Borettslag kan oppføre boligblokk med tilhørende krav til uteoppholdsareal på 
arealet avsatt til boligformål. 

Alternativ 3: Arealet avsettes til grønnstruktur. 

Konsekvensen av dette er hele arealet omdisponeres til allmenn tilgjengelig grønnstruktur. Hammerseng 
Terrasse Borettslag får således ikke gjennomført sine planer om bygging av boligblokk på arealet. 
Kommunedirektøren vil påpeke at dette alternativet innebærer en omregulering av arealet til 
grønnstruktur, noe som må gjennomføres i kommunal regi. Videre må det påregnes et mulig 
erstatningskrav fra Hammerseng Terrasse Borettslag. 

Kommunedirektøren vil anbefale alternativ 2, jf. forslag fra USBL. 

 

14. Ingvild og Jacob Myklebust Christensen  
Dato mottatt: 05.11.19 
ESA: 19/7399-22 
 
Hovedpunkter fra innspillet: 

Lillehammer kommune opplever tilsynelatende biltrafikken i Bankgata-krysset i sentrum som et 
problem. Det nevnes i byplanen at et mulig tiltak for å begrense biltrafikk i sentrum er å gjøre Sigrid 
Undsets veg til en ringveg, med derav følgende høyere fartsgrenser og økt trafikk. At det er noe ventetid 
i sentrum i rushtiden, må forventes i alle byer.  

Høy trafikkbelastning i sentrum bør løses i sentrum, ikke med en trafikkøkende ringveg. Tiltak må være 
trafikkreduserende, ikke økende.  

Det bør heller legges til rette for endret trafikkadferd.  

Planer om ringveg nevnes bare perifert i plandokument for sykkelveg langs Sigrid Undsets veg, og det er 
bra, for det må ikke være tvil om, at sykkelveg langs Sigrid Undsets veg utelukkende er et 
sykkelvegprosjekt. Sigrid Undsets veg skal ikke tilrettelegges for økt personbil- eller tungtransport-
trafikk. Dette oppfattes som en reel frykt. 

Kommentar 
Innspillet omhandler trafikken i Sigrid Undsets veg og hvorvidt denne skal få status som ringveg. 
Kommunedirektøren vil påpeke at tiltak langs Sigrid Undsets veg følger en egen planprosess.  
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Det er naturlig at Sigrid Undsets veg i framtida vil kunne få status som ringveg. Med slik status er det 
desto viktigere at Sigrid Undsets veg blir prioritert for opprustning, gode gang- og sykkelforbindelser og 
trafikksikre løsninger. 

 

15. Bjørn Amund Enebo, Gaute Brochmann, Ingvild Myklebust Christensen og Jacob 
Christensen 

Dato mottatt: 04.11.19 
ESA: 19/7399-17 
 
Hovedpunkter fra innspillet: 

Det er fabelaktig at Lillehammer har en byplan, et visjonært og godt dokument som legger overordnede 
føringer for utviklingen av byen. Planen tar opp mange viktige tema som til sammen gir en retning for 
hvordan byen skal se ut i fremtiden. Det er viktig at dokumentet beskriver en utvikling som gjør at 
Lillehammer oppleves som en attraktiv og hyggelig by. 

«Ringveg»: 

• Stusser over at begrepet «ringveg» er brukt om Sigrid Undsets veg, som heller burde vært 
omtalt som en sentrumsgate. Begrepet har ingen positive assosiasjoner, og det varsler om at 
Sigrid Undsets veg skal planlegges som en motorvei. Sigrid Undsets veg er allerede en kraftig 
barriere som deler flere boligfelt mellom Helsehuset og Maihaugen i to. Siden Sigrid Undsets veg 
er planlagt for høyere hastighet enn fartsgrensen tilsier, er det også stor hastighet på enkelte 
deler av denne veien. Hvis det menes alvor med planens intensjon, bør det heller legges til rette 
for at det blir attraktivt å bo i byen ved å redusere barrierevirkningen fra denne vegen. 

• Det er beskrevet at trafikkmengden på Ringvegen skal økes, altså en styrt utvikling mot en 
kraftigere barrierevirkning.  Det er uheldig å foreslå en økt trafikkbelastning på en allerede tungt 
trafikkert vgi. En riktig utvikling vil være å legge bedre til rette for andre transportformer. 

• Ett av tiltakene som nevnes for å øke trafikken på Sigrid Undsets veg, er økt fartsgrense. Dette 
håper innsender at legges bort som et virkemiddel, både av hensyn til trafikksikkerhet, støy og 
forurensning. Å øke hastigheten på Sigrid Undsets veg, vil kun føre til bedre fremkommelighet 
for bil, som gjør at flere vil velge dette alternativet fremfor andre transportformer. 

• Det riktige å gjøre med Sigrid Undsets veg vil være å planlegge den som en urban gate med 
fortau, lokal overvannshåndtering, belysning og beplantning. Gjør gaten til en sosial arena, der 
alle kan ferdes på langs og på tvers. Kjørebanebredden kan reduseres, og brukes til mer 
miljøvennlig transport. Lag en åpen og inviterende gate, der den fysiske planleggingen legger 
føringene for hvordan man skal kjøre, sykle, gå og trene. 

• Man skal ikke overdrive kapasitetsproblemene i Banken-krysset og Fåberggata. Den opplevde 
ventetiden i bil er stort sett lengre enn den reelle. Det er heller ikke uvanlig å vente på trafikken 
i en by, og man kan ikke planlegge kapasiteten ut fra maks-situasjoner. Økt kapasitet på disse 
vegene vil gjøre det mindre attraktivt å velge andre transportformer. 

Jernbane: 

• Dobbeltspor til Lillehammer er nevnt med et lite avsnitt i planen. Innsender mener at det bør 
legges mer arbeid i å jobbe for at dobbeltsporet kommer til Lillehammer. På mange andre 
områder lekker Lillehammer nå arbeidsplasser til andre Mjøsbyer, og en god infrastruktur 
mellom byene i regionen og Oslo vil være et viktig grep for å tiltrekke seg flere innbyggere, og 
sørge for at de som allerede bor her kan bli værende. 
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Lekeplasser: 

• Innsender har ikke helt skjønt hva som kvalifiserer som «lekeplass» i Temakart 7, lekeplass- og 
byromsanalysen. En del av arealene som er farget røde er ikke tilrettelagte lekeplasser, og er i 
hvert fall ikke brukbare som lekeplasser for mindre barn. Det savnes en oversikt over 
nærlekeplasser. Å få til en fellesskapsfølelse og «grendetilhørighet» er en viktig del av bokvalitet 
for innbyggerne, og kan bidra til å gjøre byen mer attraktiv. Lekeplasser der foreldre kan møtes 
er et godt utgangspunkt for å etablere dette, i tillegg til barnehager og skoler. 

Kommentar 
Sigrid Undsets veg: Kommunedirektøren vil påpeke at tiltak langs Sigrid Undsets veg følger en egen 
planprosess. Det er naturlig at Sigrid Undsets veg i framtida vil kunne få status som ringveg. Med slik 
status er det desto viktigere at Sigrid Undsets veg blir prioritert for opprustning, gode gang- og 
sykkelforbindelser og trafikksikre løsninger. 

Jernbane: Kommunedirektøren er enig at satsning på jernbanen er viktig for Lillehammer. 
Planbeskrivelsen er utdypet noe på temaet.  

Endring av eksisterende eller etablering av ny jernbaneinfrastruktur er en viktig premiss for 
byutviklingen. Avklaring av arealbehov inngår i områdeprogrammet for gjennomføringssonen 
Kirkegata/Skysstasjonen/Lurhaugen-Mesnadalen. 

Satsingen på jernbane og dobbeltspor til Lillehammer følger for øvrig en egen prosess.  

Lekeplasser:  

Temakart nr. 7 er et ikke rettskraftig kart, men viser intensjoner og prinsipper for etablering og bevaring 
av grønne strukturer. Kartet viser eksisterende plasser og hvor det er behov for nye. Temakartet er 
veiledende og skal legges til grunn i byfortettingen. Temakartet får ny tittel; Byrom, leke- og 
aktivitetsplasser, som bedre beskriver hva slags informasjon som ligger i dette kartet. 

 

16. Exist Internet AS og Aparta Eiendom AS 
Dato mottatt: 05.11.19 
ESA: 19/7399-30 
 
Merknaden gis på vegne av Exist Internet AS (EI) og Aparta Eiendom AS (AE). 

I første runde påpekte de at EI (Fjellshop og Fjellrevenshop) sin drift vil kompliseres ved å regulere 
bakgården i Storgata 70 til byrom med grøntarealer.  AE er avhengig av gode vilkår for leietagerne og 
ønsker derfor at det legges til rette for leietagernes behov i forhold til effektiv drift. Dette igjen for at 
konkurranseevnen opprettholdes. 

Hovedpunkter fra innspillet: 

Formålet grønnstruktur G3 ble tatt ut etter 1. gangs høring. I temakart nr. 7 ligger området G3 fortsatt 
inne som byrom. De mener at det må være grunnlag for næringsvirksomhet sentralt i byen for deres 
drift som kombinerer nettbutikk og fysisk butikk. Arealene for parkering og varelevering bør ikke 
forringes. Søppelhåndtering er også en viktig del av logistikken og må hensyntas. Som næringsaktører i 
Lillehammer sentrum håper de at innspillet tas til etterretning og at praktiske hensyn til driften 
prioriteres i det sentrale byområdet. 
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Kommentar 
Arealer avsatt med formål grønnstruktur, unntatt langs Mesnaelva, tas ut og inngår i sentrumsformålet 
S1. Reguleringsplanen for Lillehammer sentrum gir detaljerte føringer for grønnstruktur og byrom i 
sentrum som ikke bør overstyres av Byplanen. Det er utarbeidet et eget temakart (temakart nr. 7) som 
viser intensjoner og prinsipper for etablering og bevaring av grønne strukturer. Temakartet er 
veiledende og skal legges til grunn i byfortettingen. Temakartet får ny tittel; Byrom, leke- og 
aktivitetsplasser, som bedre beskriver hva slags informasjon som ligger i dette kartet. 

 

17. Pål Fløtre og Line Elisabeth Børresen 
Dato mottatt: 04.11.19 
ESA: 19/7399-26 
 
Innspillet gjelder gnr/bnr 53/225 Hammerseng Terrasse Borettslag. 

Hovedpunkter fra innspillet: 
  
Lillehammer kommunestyre behandlet 20/6-19 forslaget om å endre formålet for ubebygd del av 
eiendommen 53/225 fra boligformål til grønnstruktur. Det ble det et enstemmig vedtak i 
kommunestyret for denne formålsendringen. 

De har likevel registrert at det nå pågår en påvirkningsprosess mot politikere for å endre ovennevnte 
vedtak, der man i hovedsak argumenterer med at økonomiske motiver for enkeltpersoner bør 
prioriteres over det generelle hensynet til barn og unge i denne saken. 

De gjentar sine tidligere argumenter i forbindelse med forslaget fra Hammerseng 1:  

• Området har vært benyttet til lekeplass i 40 år. 
• Konsekvensvurderingen foretatt av kommunen under første gangs høring av Byplanen 

presiserer med at det er overveiende positive konsekvenser til innspillet om å opprettholde 
dette området som lekeplass, slik det benyttes i dag. Administrasjonen konkluderer likevel mot 
egen konsekvensvurdering og sier at fortetting likevel skal prioriteres, med henvisning til at det 
finnes alternative områder i nærheten som kan brukes til lek og aktivitet. Disse områdene ser ut 
til å være vilkårlig plukket ut fra et oversiktskart, uten tanke på hvilken beskaffenhet eller 
praktisk bruk de kan ha for barn og unge. 

• Grønnstruktur med formål lek for dette området vil sikre et flott aktivitetsområde for barn og 
unge i årene fremover - der de kan utfolde seg i frilek, fotball, ski og sykling i trafikksikre 
omgivelser. Vi har selv barn i barneskolealder som benytter området aktivt, også mye sammen 
med barn fra et større omliggende område. De kan ikke tro at noen vil ta fra de lekeplassen de 
bruker så mye. I dagens samfunn er man vel ikke plaget med at barn rører seg for mye, så 
nedbygging av eksisterende lekeplasser med litt størrelse bør vel ikke være en ønsket utvikling. 

De presiserer at i saksfremlegget for 2. gangs høring/offentlig ettersyn med dato 16/8-19, under 
«Formålsendringer», så nevnes det fra administrasjonen at «byggesak er under behandling» for nevnte 
område. De presiserer at denne byggesøknaden kom inn etter behandling av Byplanen i kommunestyret 
20/6-19, så det er vel rimelig å anta at denne søknaden bærer preg av at man ønsket å søke om 
byggetillatelse etter gammel byplan for å omgå den lovlige politiske prosessen som har vedtatt at man 
skal beholde denne lekeplassen. 
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I kommunedelplanen pkt. 4.1.2 Utfordringer og muligheter heter det at planen skal «sikre at fortetting 
ikke forringer kvalitet og struktur i dagens boligbebyggelse». I denne saken har man mulighet til nettopp 
å oppfylle dette formålet ved å fremdeles ta til følge forslaget fra Borettslaget Hammerseng I. 

Planutvalget inviteres til en befaring i området, slik at man kan danne seg en oppfatning av 
konsekvensene dette foreslåtte inngrepet vil få for barn og unge i nærmiljøet, samt selv se hvilken 
beskaffenhet og utforming de alternative foreslåtte lekeområder innehar. 

De ønsker at vedtaket i kommunestyret om omregulering av deler av eiendommen 53/225 fra 
boligformål til grønnstruktur opprettholdes. 

Kommentar 
Kommunedirektøren registrerer at det fortsatt er stort engasjement fra beboere i dette området for å få 
beholde dette arealet som grøntareal og lekeområde.  

Kommunedirektøren vil legge fram for politisk behandling 3 alternativer til disponering av arealet; 

Alternativ 1: Arealet avsettes til boligformål i tråd med gjeldende reguleringsplan for området. 
Konsekvensen av dette er at arealet som i dag benyttes til friområde for beboerne i området reduseres 
på en slik måte at Hammerseng Terrasse Borettslag får gjennomført sine planer for arealet. Dette 
innebærer bygging av en ny boligblokk med tilhørende krav til uteoppholdsareal. 

Alternativ 2: Arealet avsettes til boligformål og grønnstruktur.  

Konsekvensen av dette er at arealet som i dag benyttes til friområde for beboerne i området reduseres. 
Hammerseng Terrasse Borettslag får gjennomført sine planer på den delen arealet som blir igjen til 
boligformål. Dette innebærer at en del av området forbeholdes allmenn tilgjengelig grønnstruktur, og 
Hammerseng Terrasse Borettslag kan oppføre boligblokk med tilhørende krav til uteoppholdsareal på 
arealet avsatt til boligformål. 

Alternativ 3: Arealet avsettes til grønnstruktur. 

Konsekvensen av dette er hele arealet omdisponeres til allmenn tilgjengelig grønnstruktur. Hammerseng 
Terrasse Borettslag får således ikke gjennomført sine planer om bygging av boligblokk på arealet. 
Kommunedirektøren vil påpeke at dette alternativet innebærer en omregulering av arealet til 
grønnstruktur, noe som må gjennomføres i kommunal regi. Videre må det påregnes et mulig 
erstatningskrav fra Hammerseng Terrasse Borettslag. 

Kommunedirektøren vil anbefale alternativ 2, jf. forslag fra USBL. 

 

18. Hammerseng Terrasse Borettslag v/ Per Klette 
Dato mottatt: 04.11.19 
ESA: 19/7399-21 
 

Innspillet gjelder gnr/bnr 53/225 Hammerseng Terrasse Borettslag. 

Hovedpunkter fra innspillet: 

Sjelden har et boligprosjekt oppfylt så mange av de kriterier og strategier som Lillehammer kommunes 
administrasjon og politisk ledelse ønsker realisert gjennom den nye Byplanen. 
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Det påpekes at det flere steder i dokumentet kan oppfattes som Hammerseng Borettslag 1 er eiere av 
53/225. Det vises til tidligere kommunikasjon om denne saken og manglende besvarelser på brev. 

Forhold i forbindelse med første gangs høring: 

Konsekvensutredningen er konsistent med vurderinger som byplansjefen gjør rundt byggegrense, jf. 
kommunens høringsbrev av 03.06.19. Der framkommer at hensynet til barn og unge var godt ivaretatt 
siden det skal opparbeides et nytt lekeareal ifm. planlagt utbygging på deres tomt.  

Alt som har skjedd i denne saken fram til medio juni har gått i retning av at utbygging kan realiseres. 
Dette samsvarer med de forventinger de har hatt. Og denne forventningen underbygges av de entydige 
signaler de har fått helt fra første stund de tok kontakt med kommunens administrasjon for ca. 7 år 
siden.  

Forhold rundt møtet i utvalget 13. juni og behandling i formannskap og kommunestyre: 

Behandlingen i planutvalget 13. juni åpnet for et ensidig partsinnlegg. Etter deres skjønn ble vedtaket 
gjort på et sviktende faktagrunnlag. Behov for kontradiksjon ble påpekt.  

De konkluderer med at det er det uttalte hensynet til barn og unge som har vært det tyngste 
argumentet fra HB1. Samtidig opplever de at det kommet ytringer som er egnet til å skape motstrid 
mellom barn og unge på den ene siden og eldre beboere. De går ut fra at ingen ansvarlig – verken i 
administrasjon eller politikk – ønsker at det kun er en bestemt aldersgruppe som skal tilgodeses i 
samfunnsplanleggingen. De velger å tro at en balansert hensyntagen til alle aldersgrupper er til beste for 
alle parter. Følgelig mener de at de foreliggende utbyggingsplaner godt ivaretar hensynet til voksne som 
ønsker å flytte til en enklere og sentrumsnær bolig. Samtidig planlegger USBL for at byggeprosjektet skal 
sikre barn og unge en ny, god og opparbeidet lekeplass. Gangvegen mellom Gamlevegen og 
Stabbursvegen blir videreført.  

Ny konsekvensutredning ifm. andre gangs høring: 

Det vises til at det er ingen realitetsendringer i konklusjonen. I konsekvensutredningen. Hvis grønn 
struktur skulle bli vedtatt, mener de dette strider mot alle de overordnede strategier som ellers er lagt 
som førende for boligutvikling i Lillehammer. 

Det anføres en rekke argumenter som taler for en videreføring av regulering til boligformål: 

 Hensynet til barn og unge blir ivaretatt 
 Illustrasjon som viser flere lekeplasser i området er framlagt 
 Om negative reaksjoner på utbygging som fortetting imøtekommer, så blir samtidig grunnlaget 

for at de overordna strategiene i byplanen borte 
 Utvikling skal skje innenfor den definerte flerkjernestrukturen, dvs. bysentrum, bynære områder 

og bydelssentrene 
 Byromsanalysen peker på viktigheten av økt tetthet i bykjerne og bydelssentrene. 
 Variert boligtilbud 
 Fortetting med høy kvalitet og i Lillehammer skala – lavblokk 
 Helsepolitisk fordel at de eldre har bolig innenfor definert flerkjernestruktur. Fordel i forhold til 

når behovet for hjemmetjeneste øker at flere brukere bor innenfor et nærmere definert område 
 Bydel Nord har god dekning av grønne lunger. 

I sum mener de at en omregulering til grønnstruktur vil bryte med alle de overordna mål og strategier 
som ligger i den nye planen. 
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Økonomisk risiko ved en omregulering: 

Styret og generalforsamlingen i HTB har bygget sine vurderinger av tomtesalg på gjeldende regulering til 
boligformål. Det vises til at deres advokat har signalisert at borettslaget vil fremme et vesentlig 
erstatningskrav dersom arealet blir omregulert. Det vil være aktuelt med full innløsning ut fra 
tomteverdi og dekning av sakskostnader. Men de håper å unngå unødige erstatningskrav da de mener å 
ha belyst saken på en helt ny måte, slik at nåværende regulering av tomta til boligformål blir 
opprettholdt.  

Kommentar 
Kommunedirektøren registrerer at det fortsatt er stort engasjement fra beboere i dette området for å få 
beholde dette arealet som grøntareal og lekeområde.  

Kommunedirektøren vil legge fram for politisk behandling 3 alternativer til disponering av arealet; 

Alternativ 1: Arealet avsettes til boligformål i tråd med gjeldende reguleringsplan for området. 
Konsekvensen av dette er at arealet som i dag benyttes til friområde for beboerne i området reduseres 
på en slik måte at Hammerseng Terrasse Borettslag får gjennomført sine planer for arealet. Dette 
innebærer bygging av en ny boligblokk med tilhørende krav til uteoppholdsareal. 

Alternativ 2: Arealet avsettes til boligformål og grønnstruktur.  

Konsekvensen av dette er at arealet som i dag benyttes til friområde for beboerne i området reduseres. 
Hammerseng Terrasse Borettslag får gjennomført sine planer på den delen arealet som blir igjen til 
boligformål. Dette innebærer at en del av området forbeholdes allmenn tilgjengelig grønnstruktur, og 
Hammerseng Terrasse Borettslag kan oppføre boligblokk med tilhørende krav til uteoppholdsareal på 
arealet avsatt til boligformål. 

Alternativ 3: Arealet avsettes til grønnstruktur. 

Konsekvensen av dette er hele arealet omdisponeres til allmenn tilgjengelig grønnstruktur. Hammerseng 
Terrasse Borettslag får således ikke gjennomført sine planer om bygging av boligblokk på arealet. 
Kommunedirektøren vil påpeke at dette alternativet innebærer en omregulering av arealet til 
grønnstruktur, noe som må gjennomføres i kommunal regi. Videre må det påregnes et mulig 
erstatningskrav fra Hammerseng Terrasse Borettslag. 

Kommunedirektøren vil anbefale alternativ 2, jf. forslag fra USBL. 

 

19. Jørund Hassel 
Dato mottatt: 28.10.19 
ESA: 19/7399-10 
 
Hovedpunkter fra innspillet: 

Sluttføring av gang- og sykkelvei langs Sigrid Undsets vei: 

Alternativet om å legge forlengelsen av gang- og sykkelvei på samme side som Helsehuset er plassert 
støttes ikke. 

Begrunnelse: Å ta areal fra sansehagen tilhørende helsehuset blir feil. Det er et generelt helseproblem at 
eldre er for inaktive. Å innsnevre det lille arealet som er til rådighet i dag - blir en eldrepolitikk i feil 
retning. Det må også legges til grunn at det ligger potensiale for å utvide antall plasser på Helsehuset, 
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ved å bygge i høyden på eksisterende bygningsmasse. I det ligger det mulighet for utvidelse av antall 
beboere, og dermed behovet for å bevare eksisterende friarealet. Ovennevnte taler for at gang- og 
sykkelveien må få sin plass i det som omtales som «østre alternativ». 

Busslomme ved Smestad/ Sigrid Undsets vei 

Eksisterende busslomme bør vurderes flyttet til nordsiden av planlagt rundkjøring (vegkryss). 

Begrunnelse: Dagens løsning er kantstopp, som ved stopp for bussen - sperrer krysset sørfra under 
oppholdet. Det er i dag plassert et gangfelt foran stedet bussen stopper. Ofte krysser gående foran 
bussen – før bussen får kjørt videre - på dette gangfeltet. Dette skaper trafikkfarlige situasjoner. 
Innsender begrunner at dagens løsning har vist at den kan fremprovosere trafikkfarlige situasjoner. 
Dette bør det tas hensyn til ved om regulering av krysset/ ny rundkjøring. Ved å flytte busstoppen til 
busslomma på nordsiden, vil man unngå utfordringen som dagens plassering av gangfelt skaper. 

Reguleringen ved Rosenlundkvartalet 

Innsender viser til omtaler i medier om uenighet knyttet til innsnevring «Coop-gruppens» planer for 
utbygging av Rosenlundkvartalet, og hvor «Coop-gruppen» føler seg noe lurt i forhold til hva de mener å 
ha blitt forespeilet tidligere.  

Hovedargumentet som er blitt benyttet for innsnevring i opprinnelige planer er å sikre handelen i 
sentrum og et levende sentrum. Et utviklingstrekk i sentrum er en kraftig utvidelse av antall cafe- og 
serveringssteder – hvilket representerer en mindre grad av «handel». 

Innsenderes påstand er at flertallet av de som bor i Nordre Ål stiller seg undrende til argumentasjonen 
som taler for en innsnevring av opprinnelige planer.  

Begrunnelse for å opprettholde «Coop-gruppens» opprinnelige planer er i hovedsak: 

 Det varesortimentet som det ble krevd innsnevring for i Nordre Ål – er i all hovedsak ikke å 
oppdrive i sentrum – og representerer dermed neppe noen handelslekkasje av betydning i 
sentrum. 

 Det er åpnet for flere billigkjeder/ kjeder i området fra før som er direkte konkurrent til 
varesortiment i sentrum. Det lukter litt forskjellsbehandling å stoppe «Coop-gruppens» 
opprinnelige planer.  

 Kundegrunnlaget har vært for snevert i forhold til flere spesialforretninger – og som i dag har 
innstilt sin virksomhet i Rosenlundkvartalet. Dette tapte varesortimentet i Nordre Ål kan fanges 
opp i det som ligger i «Coop-gruppens» planer for sin utvidelse. Dermed ligger det et argument 
mer i retning av «erstatning for» - mer enn «utvidelse/ konkurrent» til handelen i sentrum. 

Om det ikke dukker opp nye tungtveiende argumenter som begrunnelse for innsnevring i «Coop-
gruppens» planer, fryktes det at ettermæle blir en form for forskjellsbehandling. Det bør unngås! 

Kantstopp for buss ved Nordre park 

I planene ligger det å flytte busslomma i nordgående kjørefelt fra Løkkegata/ Fåberggata (ved tidligere 
Posthuset) til Nordre Park. Det kan være fornuftig. Men etablering av kantstopp kan påvirke 
kjøremønsteret negativt, og det bør derfor etableres plass for fortsatt busslomme. 

Begrunnelse: Enkelte tider på døgnet er det stor trafikk i området, hvor bilkøer oppstår i begge 
retninger. Det er trangt om plassen fra før av. Ruteopplegget til bussene er slik - pr i dag - at opptil 5-6 
busser har avgang samtidig fra skysstasjonen. På tider med sterk trafikkbelastning kan etablering av 
kantstopp medføre enda mer kødannelse med 5-6 busser etter hverandre ved kantstopp. Saken er at 
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det sjelden er flere enn en til to busser som har behov for stopp samtidig ved nevnte busstopp pr i dag. 
Uten kantstopp/ med busslomme - vil busser som ikke har behov stopp passere. Unødige opphold for 
busser – som følge av kantstopp – kan påvirke regulariteten i bussenes kjøreplaner. Ovennevnte kan 
skape forstyrrelser/ komplikasjoner for utrykningskjøretøyer som skal rask fram uten unødvendige 
hindringer. Ut fra ovenstående, anbefales det en videreføring av ordning med busslomme. 

Kommentar 
Merknaden inneholder flere momenter som tas til etterretning. Her gis noen kommentarer. 
 
Infrastrukturplanlegging og tiltak omtales i planens handlingsprogram. Dette gjelder tiltak som 
oppfølging av trafikkanalysen, parkeringsstrategier og evt. utredning av alternativer for bybane/gondol.  
Gatebruksplanen har fokus på å sikre tilgjengelighet til sentrum og skape et attraktivt sentrum, samtidig 
som det skal tilrettelegges for endra transportmiddelfordeling. Sykkelby-prosjektet har fokus på å øke 
sykkelandelen gjennom holdningsskapende arbeid og tilrettelegge for bedre sykkelframkommelighet 
gjennom fysisk tilrettelegging.  

Utbyggingen for Rosenlund bydelssenter er kommentert under merknad 10 til Advokatfirmaet Selmer 
AS. Det legges til grunn at bydelssenteret skal utvikles flerfunksjonelt og bymessig med både handel, 
boliger, tjeneste- og servicefunksjoner, møteplasser og byrom. 

 
20. Ola Herseth 
Dato mottatt: 05.11.19 
ESA: 19/7399-23 og 24 

Innspillet gjelder gnr/bnr 53/225 Hammerseng Terrasse Borettslag. 

Hovedpunkter fra innspillet: 

Lillehammer kommunestyre vedtok 20. juni 2019 enstemmig å omregulere lekeplassen ved 
Hammerseng til grøntformål med lek. Innsender oppfordrer det nye kommunestyret til å opprettholde 
dette vedtaket. 

Lekeplassen består av en fotball-løkke, en bratt skråning med to sklier i bakkenivå og et flatere område 
med sandkasse, huskestativ med fire husker og et stort og et lite bord med benker. Over fotball-løkka 
går det en veltråkket sti fra Stabbursvegen opp til Gamlevegen.  

Området har vært brukt til lekeplass i over 40 år, antakelig helt siden området ble bebygd på 
begynnelsen av 1970-tallet. I Byplanen var det avsatt til boligbebyggelse, og dette er ikke blitt endret 
siden utbyggingen av området.  

Barna i deres borettslag har «vokst opp» på lekeplassen, som stadig er i aktivt bruk. Den brukes som 
lekeplass, fotball-løkke, skilek-areal og friområde, både for barn som bor i borettslaget og ellers i 
området, for barn som er på besøk eller går tur, og for barnehager som har det som turmål.  

Områdets topografi gjør at det kan brukes til bakkesykling på sommeren og ski- og kjelkebakke om 
vinteren. Lekeplassen er i bruk hele året. Lekeplassen er egnet for variert lek og aktivitet for barn og 
unge i alle aldre. Den er også en grønn lunge og et fristed for voksne. 

Beliggenheten inntil Gamlevegen gjør at lekeplassen er lett tilgjengelig og har trafikksikker adkomst fra 
et større område i nabolaget. 
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I tillegg til hensynet til barn og unge, og å sikre lekeplassen for fremtidige små og store barn i området, 
peker de på at området i praksis er lite egnet til bebyggelse. Dette skyldes både arrondering, 
beliggenhet og adkomstmuligheter. Området har tre ulike grunneiere, hvorav to borettslag. Det ligger 
som et relativt smalt område innenfor et veletablert boligområde. Det er allerede trangt i boligområdet, 
med mange parkerte biler og tidvis kronglete adkomst. Oppkjøringen fra Hammersengvegen er bratt og 
uoversiktlig. En adkomstveg gjennom dette området vil innebære en trafikksikkerhetsrisiko og 
støyulemper tett på eksisterende bebyggelse.  

Området grenser til Hammerseng gård, og ligger derfor inntil et grøntområde. Lekeplassen ligger som en 
naturlig forlengelse av gården, og det er fint samspill mellom gårdstun og grøntareal. Å bevare området 
som et grøntareal har derfor både en estetisk og kulturmessig verdi.  

I overkant av området går Gamlevegen, som er både tur/gangveg og pilegrimsled. Det er fin utsikt og 
åpent landskap fra Gamlevegen og ned til Hammerseng gård. En bevaring av området vil være i tråd 
med både pilegrimsledsatsingen og gåstrategien til Lillehammer kommune.  

Kommentar til konsekvensutredningen  

I administrasjonens konsekvensutredning er konklusjonen at tiltaket har overveiende positive 
konsekvenser når det gjelder konsekvensutredningstemaer. Dette gjelder både 
rekreasjon/friluftsliv/grønnstruktur og hensynet til barn og unge. 

Men administrasjonen legger vekt på at lekeplassen er avsatt til boligbebyggelse og dermed gir 
muligheter for borettslagfortetting. De peker på at dette er en regulering fra 1970-tallet, da hensyn 
både til barn og unge og til aktivitetsmuligheter hadde mindre vekt enn i dag. Denne gamle vurderingen 
kan derfor ikke være avgjørende for hva politikerne nå bør gjøre for bomiljøet i området og hvordan de 
skal ivareta barn og unges interesser.  

Målsettingen om fortetting må ikke føre til en ukritisk nedbygging av et slikt område som har stor verdi 
som grøntareal og lekeplass. I rådmannens saksfremstilling til andregangs behandling av planen, 
innledes vurderingen slik: «Fortetting med kvalitet, i Lillehammer-skala, er et hovedgrep i planforslaget. 
Med dette mener rådmannen at det skal tilrettelegges for fortetting, men ikke på bekostning av verdier 
som bokvalitet, folkehelse, tilhørighet og identitet.» En nedbygging av lekeplassen vil nettopp forringe 
slike verdier. 

Administrasjonen viser til at det finnes alternative områder i nærheten som kan brukes til lek og 
aktivitet, «selv om disse kanskje ikke er av samme beskaffenhet som dette arealet». Innsender er kjent 
med at det er pekt på noen arealer i nærheten som ikke er bebygd, og som kan «erstatte» lekeplassen. 
Disse områdene har en langt dårligere beliggenhet, størrelse og beskaffenhet enn lekeplassen. 

I konsekvensutredningen i forrige høringsrunde sto det at det var søkt om oppføring av bygg på tomta. 
Dette var ikke korrekt. Det riktige er at en potensiell utbygger hadde søkt om dispensasjon fra det 
lovbestemte byggeforbudet langs Gamlevegen, og at denne dispensasjonssøknaden var til behandling i 
kommunen. I den reviderte konsekvensutredningen datert 22.08.2019 er dette endret, slik at det er 
«søkt om dispensasjon for oppføring av bygg på tomta. Dispensasjonen gjelder avstand til 
byggegrense».  Denne endringen er ikke kommentert i konsekvensutredningen. 

Saksbehandlingen i Lillehammer kommune. Barn og unges rett til å bli hørt 

Det ble fremmet forslag til omregulering av lekeplassen den 15. juni 2018. Ved en feil i kommunens 
administrasjon ble forslaget ikke konsekvensutredet før det ble purret på. Ved en ny feil i kommunens 
administrasjon ble forslaget med konsekvensutredning ikke tatt inn i høringsdokumentene. Det ble 
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purret på dette flere ganger. Forslaget med konsekvensutredning ble da tatt inn i høringsdokumentene. 
Etter ny dialog med kommunens administrasjon ble høringsfristen utsatt til 8. mars 2019. 

Derimot ble hensynet til barn og unges medvirkning i planprosessen ikke ivaretatt i kommunens 
administrasjon. Innsenders endringsforslag var begrunnet i å opprettholde arealets faktiske bruk som 
lekeplass, og en nedbygging av området vil ramme nettopp barn og unge. Hensynet til barn og unges 
oppvekstsvilkår skal ivaretas i planprosessen. Det henvises til plan- og bygningsloven. Det ble videre 
bedt om det særlig skulle vurderes hvordan barn og unges innspill skulle innhentes i saken. Fra 
kommunens administrasjon ble det ikke gjort noe for å sikre barns medvirkning, i strid med lovens 
bestemmelser. 

I høringen sendte barn og unge som bor i området en egen høringsuttalelse. Uttalelsen var stilet til 
kommunestyret, og de ba om å få vise en film de hadde laget om lekeplassen. Barna fikk ikke noen 
tilbakemelding på denne forespørselen. Det ble purret på dette overfor kommunens administrasjon, 
uten resultat.  

Plansaken ble berammet til behandling og vedtak i utvalget for plan og samfunnsutvikling 13. juni 2019, 
fremdeles uten at barna var hørt. Det ble da tatt kontakt med lederen for utvalget. Utvalget la til rette 
for at tre av barna fikk komme på møtet og holde innlegg om lekeplassen og vise filmen de har laget om 
aktivitet på lekeplassen. Denne er vedlagt i eget dokument til høringen. De berømmer det daværende 
utvalget for at de på tross av korte tidsfrister la til rette for å følge opp lovens ordlyd og intensjon, og lot 
de som bruker lekeplassen få uttale seg i saken. 

Det nyvalgte kommunestyret oppfordres til å følge opp forrige kommunestyres vedtak om å bevare 
lekeplassen til lek og grøntformål. Dersom det skal foretas en ny realitetsvurdering av saken, bør det 
holdes en befaring både på lekeplassen og på de påpekte andre mulige lekearealene, slik at politikerne 
på selvstendig grunnlag kan vurdere områdene og hvor egnet de er til lekeplasser. 

Kommentar 
Kommunedirektøren registrerer at det fortsatt er stort engasjement fra beboere i dette området for å få 
beholde dette arealet som grøntareal og lekeområde.  

Kommunedirektøren vil legge fram for politisk behandling 3 alternativer til disponering av arealet; 

Alternativ 1: Arealet avsettes til boligformål i tråd med gjeldende reguleringsplan for området. 
Konsekvensen av dette er at arealet som i dag benyttes til friområde for beboerne i området reduseres 
på en slik måte at Hammerseng Terrasse Borettslag får gjennomført sine planer for arealet. Dette 
innebærer bygging av en ny boligblokk med tilhørende krav til uteoppholdsareal. 

Alternativ 2: Arealet avsettes til boligformål og grønnstruktur.  

Konsekvensen av dette er at arealet som i dag benyttes til friområde for beboerne i området reduseres. 
Hammerseng Terrasse Borettslag får gjennomført sine planer på den delen arealet som blir igjen til 
boligformål. Dette innebærer at en del av området forbeholdes allmenn tilgjengelig grønnstruktur, og 
Hammerseng Terrasse Borettslag kan oppføre boligblokk med tilhørende krav til uteoppholdsareal på 
arealet avsatt til boligformål. 

Alternativ 3: Arealet avsettes til grønnstruktur. 

Konsekvensen av dette er hele arealet omdisponeres til allmenn tilgjengelig grønnstruktur. Hammerseng 
Terrasse Borettslag får således ikke gjennomført sine planer om bygging av boligblokk på arealet. 
Kommunedirektøren vil påpeke at dette alternativet innebærer en omregulering av arealet til 
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grønnstruktur, noe som må gjennomføres i kommunal regi. Videre må det påregnes et mulig 
erstatningskrav fra Hammerseng Terrasse Borettslag. 

Kommunedirektøren vil anbefale alternativ 2, jf. forslag fra USBL. 

 

21. Svein Hole 
Dato mottatt: 24.10.19 
ESA: 19/7399-8 
 
Hovedpunkter fra innspillet: 

Friområdet langs Strandpromenaden, og særlig den store sletta sør for Plantasjen, er svært viktig for 
byen. Veldig mange setter pris på dette åpne landskapet, og med stadig byfortetting så trenger byen et 
slikt areal, hvor en kan få litt «luft» rundt seg. 

Friområdets avgrensing nordover, inn mot Plantasjen er vist riktig på temakart 6 og 7. Det er også riktig 
på godkjent reguleringsplan for Strandtorget - Strandparken. 

På plankartet til Byplanen er imidlertid formålsgrensen trekt sørover og inn på friområdet. Samme feilen 
vises på temakart 3 og 4. Innsender ser ingen grunn til at det skal avgis noe friareal her, og ber om at 
plankart, temakart 3 og 4 blir rettet opp. 

Kommentar:  
Temakartene er ikke rettskraftige kart og viser prinsipper og intensjoner for de ulike temaene. 
Plankartet er juridisk bindende. Avgrensingen på plankartet følger regulert formål på Strandtorget. 
Temakartene følger ikke nødvendigvis regulerte formål. Temakartene 6 og 7 viser at det prinsipielt bør 
settes av grøntområder innenfor byggeformålene. Dette vil ivaretas gjennom detaljreguleringer.  

 

22. Knut Johnsen 
Dato mottatt: 26.08.19 
ESA: 19/7399-2 
 
Hovedpunkter fra innspillet: 

Innsender mener planen ikke har vært oppe til behandling i Råd for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne. Mange forhold ved byplanlegging berører også disse menneskene. Det nevnes i planen 
at Lillehammer skal være «for alle», det må da også gjelde funksjonshemmede. Innsender anmoder om 
at dette utvalget blir med på videre planlegging som gjelder byutvikling. 

Universell utforming og bestemmelser i forhold til parkering for disse er i liten grad nevnt i Byplanen. 

Hvis enkelte gater i sentrum skal gjøres bilfrie, bør disse vurderes tillatt for de med gyldig 
parkeringstillatelse fra kommunen. 

Når man etter hvert begrenser bilbruken i sentrum, gis det bedre muligheter for en økning av 
parkeringsplasser for de med spesiell tillatelse. 

Parkeringsmulighetene bør forbedres i forhold til eksiterende og eventuelt nye virksomheter av typen 
legekontor, apotek, fysioterapi, fotpleie/frisør, kulturinstitusjoner, friluftsområder, med mere. Disse bør 
også legges slik at adkomst ikke vanskeliggjøres på grunn av is og snø vinterstid. 
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Det bør også tilrettelegges for HC plasser i sidegatene mot Storgata slik at man kan parkere nærmest 
mulig den butikken man ønsker å besøke i gågata. 

For bevegelseshemmede som ikke bruker rullestol må det legges til rette for sittemuligheter med kort 
avstand i hele gågata. 

For eventuelle nye parkeringshus bør det avsettes noen gratis plasser for funksjonshemmede. 

Kommentar 
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne har vært involvert i planprosessen både ved 1. og 2. 
gangs høring. Relevante planbestemmelser på dette plannivået har vært drøftet med Rådet og de har 
gitt konkrete innspill som er søkt innarbeidet i planens dokumenter. 

 

23. Qdp Arkitekter as 
Dato mottatt: 05.11.19 
ESA: 19/7399-34 
 
På vegne av Jarle Vårdal, Sandheimsbakken 19, oversendes innspill til Kommuneplanens 
arealdel/Byplanen for Lillehammer for området Mosveen, gnr. bnr. 53/368, 53/262 og 53/376.  

Hovedpunkter fra innspillet: 

Bakgrunn for innspillet er at eiendommen er regulert til friområde i reguleringsplan for «Campingplass 
på Sannheim». I opprinnelig illustrasjonsplan var området tiltenkt ballbaner for campingplassen. Denne 
intensjonen var ifølge kommunen tatt med i helhetsvurderingen da reguleringsplanen ble vedtatt. 
Terrenget hvor ballbaner var inntegnet var sterkt hellende og ble aldri tatt i bruk til sitt formål. 
Ballbane/minigolf og lekeblass ble i stedet opparbeidet i direkte tilknytning til turistsenteret, lokalisert 
inntil Sandheimsbakken på areal regulert til spesialområde. Den delen av eiendommen som var regulert 
til friområde ble fradelt fra campingplassen i 2005, og solgt til Gundersen Maskinutleie og videreført til 
Anlegg Øst, som benyttet eiendommen til oppbevaring av maskiner og utstyr i flere år. Denne bruken av 
eiendommen var til stor sjanse for naboene, og var også i strid med formålet i reguleringsplanen. 
Bebyggelsen på eiendommen har opprinnelig blitt benyttet til revefarm, og har bestått slik som 
opprinnelig bygget, med lagerbygg, tørkerom og boder/oppbevaring. I tillegg er det oppført et påbygg 
for tørkerom på det ene bygget, godkjent av kommunen i 1983. Bebyggelsen på eiendommen har sterkt 
behov for rehabilitering for å sikre eksisterende bygningsmasse.  

Reguleringsplanens bestemmelse om at friområdet skulle inngå i grøntbeltet langs Svartstadbekken, 
holdes åpen for almen ferdsel, og kunne nyttes som felles friområde for brukerne av campingplassen og 
beboerne i området har ikke blitt videreført i praksis etter at eiendommen ble fradelt fra 
campingplassen. Sandheimsbakken omfavner campingplassens areal på en naturlig måte, og skiller 
denne fra friområdet i syd. Det skrånede terrenget fra Sandheimsbakken og opp til campingplassen er 
med på å bygge opp under dette skillet mellom områdene, noe som gjør at friområdet ikke oppleves 
som et tilgjengelig grøntområde til almen bruk. Funksjonen og formålet med reguleringen for 
eiendommene synes ikke lenger å være tilstede slik opprinnelig tenkt.  

Vårdal ønsker derfor å komme med et innspill til Byplanen som åpner for å videreutvikle eiendommen i 
tråd med Byplanens mål for vekst og videreutvikling. I konsekvensutredningen for Byplanen er det 
vurdert ønsket formål «Bolig og næring» for eiendommen (s.43 i Konsekvensutredning for Byplanen) 
Det fremkommer her at området ikke er opparbeidet og lite brukt som rekreasjon/ friluftsområde/ 
grøntstruktur i dag. Konsekvenser som tidligere er vurdert til hinder for utvikling av området til bolig og 
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næring, er nå vurdert til å være endret. Det ble sommeren 2019 fremmet et forslag om å omgjøre 
Hammersenga til friområde. Dette området vil kunne danne erstatningsareal for friarealet, slik at 
området vil kunne omdisponeres til ønsket formål. Omdisponering av arealene bør derfor vurderes på 
nytt i tråd med nye tilgjengelige erstatningsareal. God bokvalitet vil være tilfredsstilt, da flytting av E6 vil 
gjøre at støysoner reduseres. Eiendommen er sørvestvendt, med gode solforhold og utsiktsforhold til 
vannet. Tiltaket bygger opp under overordet plangrep om fortetting. Beliggenheten legger opp til en god 
bruk av sykkel- og gangveier, og støtter opp under kommunens prioritering av tilrettelegging av 
sykkelveier som skal binde bydelene sammen med sentrum. Innspillet tilrettelegger også for målet om 
nærhet til naturen, byen i den grønne, og det grønne i byen.  

Hovedtrekk i innspillet: 

 Utvikling av området til kombinert formål bolig/næring i tråd med kommunens mål om at 
fortetting og vekst.  

 Hovedfokus på utvikling av studentboliger innenfor boligformålet. Høyskolen på Lillehammer 
ligger ca 2 km unna området, og med opparbeiding av sykkelveg gjennom området, vil det være 
ca 5 minutter sykkeltur til HiNN.  

 Næringsformål med innadrettet virksomhet som kontor/lager/oppbevaring i deler av 
bygningsmassen. Det vil blant annet tilrettelegges for utleie av el-sykler for beboere, turister og 
campingplassen innenfor næringsformålet.  

 Knytte sykkel- og gangvei fra nord gjennom området og videre syd mot sentrumsområdet. Dette 
bygger opp under byplanens prioritering av tilrettelegging av hovedsykkelveier som skal binde 
bydelene sammen med sentrum.  

 Vannspeil, grøntområder og gangveier planlegges oppført på området. Det er et ønske om å 
knytte boligområdet på Sandheimsbakken med grøntområdet beliggende nedenfor eksisterende 
E6 nærmest Mjøsa. Dette vil gi tilgang til strandområder fra to steder for beboerne i området og 
brukerne av campingplassen. Det vil åpne for nye flotte tur- og rekreasjonsmuligheter i 
området, som blant annet knytter området til Lågendeltaet naturreservat og Fuglekikketårnet 
som ble oppført i 2017.  

Innsender ber om at innspillet blir inkludert i planarbeidet.  
 
Kommentar 
Området var ved 1. gangs høring/offentlig ettersyn avsatt til kombinert formål med næring og areal- og 
transportkrevende handel. Ved andre gangs høring/offentlig ettersyn ble det avsatt til boligformål. 
Fylkesmannen hadde ved 1. gang høring/offentlig ettersyn en generell innsigelse til omdisponering av 
grønnstruktur, dersom omdisponeringene ikke ble sikret fullverdig erstatning. Gjennom planarbeidet 
har det vært rettet spesielt fokus på byrom og en sammenhengende grønnstruktur – byromsveven. 
Denne strukturen omfatter flere arealer enn det som er avsatt i tidligere planer. Overordna 
grønnstruktur med hensynssone er avsatt gjennom tematisk kart. Strukturen skal ivaretas ved alle tiltak 
og all planlegging.   

Kommunedirektøren anbefaler at området tas inn og avsettes til framtidig boligformål med muligheter 
for boligtilpasset næringsvirksomhet. Formålet er i tråd med kommunens mål om fortetting og vekst, og 
er ikke konflikt med den overordna grønnstrukturen.  

Hovedfokus skal være på utvikling av studentboliger, prinsipper om connected living og alternative 
bygge- og boformer. Næringsformål med innadrettet virksomhet som kontor/lager/oppbevaring i deler 
av bygningsmassen må tilpasses boligformålet. Utviklingen av en gjennomgående gang- og 
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sykkelvegforbindelse nord - sør og tilgang til strandområde er positive forutsetninger for utviklingen av 
området. Dette sikres gjennom krav til regulering.  

 
24. Kari Sahlin og Peder Sahlin 
Dato mottatt: 04.11.19 
ESA: 19/7399-25 
 

Hovedpunkter fra innspillet: 

Lillehammer kommunestyre behandlet 20/6-19 forslaget om å endre formålet for ubebygd del av 
eiendommen 53/225 fra boligformål til grønnstruktur. Det ble det et enstemmig vedtak i 
kommunestyret for denne formålsendringen. 

De har registrert at det nå pågår en påvirkningsprosess mot politikere for å endre ovennevnte vedtak, 
der man i hovedsak angir at økonomiske motiver bør prioriteres over hensynet til barn og unge i denne 
saken. 

De gjentar sine tidligere argumenter i forbindelse med forslaget fra Hammerseng 1: 

• Området har vært benyttet som lekeplass i 40 år. 
• Konsekvensvurderingen foretatt av kommunen under første gangs høring av Byplanen 

presiserer at det er overveiende positive konsekvenser til innspillet om å opprettholde dette 
området som lekeplass, slik det benyttes i dag. Administrasjonen konkluderer likevel mot egen 
konsekvensvurdering og sier at fortetting likevel skal prioriteres, med henvisning til at det finnes 
alternative områder i nærheten som kan brukes til lek og aktivitet. Disse områdene ser ut til å 
være vilkårlig plukket ut fra et oversiktskart uten tanke på hvilken beskaffenhet eller praktisk 
bruk de har for barn og unge. 

• Grønnstruktur med formål lek for dette området vil sikre et flott aktivitetsområde for barn og 
unge i årene fremover. De har selv barn i ungdomsskolealder som benytter området aktivt, også 
mye sammen med barn fra et større omliggende område. De kan ikke tro at noen vil ta fra dem 
lekeplassen de bruker så mye. I dagens samfunn er man vel ikke plaget med at barn rører seg for 
mye, så nedbygging av eksisterende lekeplasser med litt størrelse bør vel ikke være en ønsket 
utvikling for Lillehammer kommune?  

• Grønnstruktur for dette området vil ikke bare sikre et flott aktivitetsområde, men også et fint 
utsiktspunkt fra Pilegrimsleden, en rasteplass for barnehager på tur osv. På oversiden av 
lekeplassen går Gamlevegen som fungerer både som Pilegrimsled og tur/sykkelvei. Fra 
Gamlevegen og ned mot tilstøtende Hammerseng gård er det en flott utsikt for de gående og 
syklende. En bevaring av grøntområdet vil derfor også være i henhold til satsingen på 
Pilegrimsleden. Bygging av blokk på området vil i praksis ta bort det alt vesentlige av de nevnte 
positive miljøfaktorene. 

• Som nabo til eiendommen har de mottatt dispensasjonssøknad fra byggegrense mot 
Gamleveien. Dette viser at tomten er trang for blokkbebyggelse i henhold til dagens regler for 
avstand fra veg. 

De presiserer at i saksfremlegget for 2. gangs høring/offentlig ettersyn av byplanen med dato 16/8-19, 
under «Formålsendringer», så nevnes det fra administrasjonen at «Byggesak er under behandling» for 
nevnte område. Viktig å presisere at denne byggesøknaden kom inn etter fremlegget og behandling av 
Byplanen i kommunestyret 20/6-19, så denne byggesøknaden bærer preg av at man ønsket å søke om 
byggetillatelse etter gammel byplan, sannsynligvis for å omgå den politiske prosessen. 
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I kommunedelplanen pkt 4.1.2 Utfordringer og muligheter heter det at planen skal «sikre at fortetting 
ikke forringer kvalitet og struktur i dagens boligbebyggelse». I denne saken har man mulighet til nettopp 
å oppfylle dette formålet ved å fremdeles ta til følge forslaget fra Borettslaget Hammerseng I. 

Planutvalget inviteres til en befaring i området, slik at man kan danne seg en oppfatning av 
konsekvensene dette foreslåtte inngrepet vil få for barn og unge i nærmiljøet, samt selv se hvilken 
beskaffenhet og utforming de alternative foreslåtte lekeområder innehar. 

De ønsker at vedtaket i kommunestyret om omregulering av deler av eiendommen gnr./bnr. 53/225 fra 
boligformål til grønnstruktur opprettholdes. 

Kommentar 
Kommunedirektøren registrerer at det fortsatt er stort engasjement fra beboere i dette området for å få 
beholde dette arealet som grøntareal og lekeområde.  

Kommunedirektøren vil legge fram for politisk behandling 3 alternativer til disponering av arealet; 

Alternativ 1: Arealet avsettes til boligformål i tråd med gjeldende reguleringsplan for området. 
Konsekvensen av dette er at arealet som i dag benyttes til friområde for beboerne i området reduseres 
på en slik måte at Hammerseng Terrasse Borettslag får gjennomført sine planer for arealet. Dette 
innebærer bygging av en ny boligblokk med tilhørende krav til uteoppholdsareal. 

Alternativ 2: Arealet avsettes til boligformål og grønnstruktur.  

Konsekvensen av dette er at arealet som i dag benyttes til friområde for beboerne i området reduseres. 
Hammerseng Terrasse Borettslag får gjennomført sine planer på den delen arealet som blir igjen til 
boligformål. Dette innebærer at en del av området forbeholdes allmenn tilgjengelig grønnstruktur, og 
Hammerseng Terrasse Borettslag kan oppføre boligblokk med tilhørende krav til uteoppholdsareal på 
arealet avsatt til boligformål. 

Alternativ 3: Arealet avsettes til grønnstruktur. 

Konsekvensen av dette er hele arealet omdisponeres til allmenn tilgjengelig grønnstruktur. Hammerseng 
Terrasse Borettslag får således ikke gjennomført sine planer om bygging av boligblokk på arealet. 
Kommunedirektøren vil påpeke at dette alternativet innebærer en omregulering av arealet til 
grønnstruktur, noe som må gjennomføres i kommunal regi. Videre må det påregnes et mulig 
erstatningskrav fra Hammerseng Terrasse Borettslag. 

Kommunedirektøren vil anbefale alternativ 2, jf. forslag fra USBL. 

 

25. Emilie Værp, Ask L. Stølan, Anne Hagerup Larsen, Åshild L. Hauge (studenter HIL) 
Dato mottatt: 17.09.19 
ESA: 19/7399-3 
 
Innspillet er fra studentene på andreåret på master i miljøpsykologi ved Høgskolen i Lillehammer.  

Hovedpunkter fra innspillet: 

I faget miljøpsykologi (estetikk, arkitektur og psykologi), har studentene diskutert utfordringene ved 
utviklingen av området Hammerseng. De sender sine innspill basert på det de har lært i faget, og håper 
det kan være av interesse. 
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Brukermedvirkning vil være sentralt for å få inn innspill fra beboerne og sikre at de føler seg hørt. 
Følgende metoder vil være gode til formålet: 

1. «Gjestebud» – En lokal beboer får ansvar for å invitere sitt nettverk til et møte hjemme, der de går 
gjennom kommunen sine spørsmål til utvikling av området. 

2. «Mentale kart» - Lokale beboere kan bli bedt om å tegne inn på kart hvilke områder de liker og ikke 
liker, og hva de bruker de ulike områdene til? Hvilke aldersgrupper bruker de forskjellige områdene? 
Metodene er beskrevet i DOGA sin veileder for medvirkning i kommuneplaner. 

3. Involvere USBL i brukermedvirkningsprosessen: Hvis det ennå er uavklart om USBL skal få lov til å 
bygge boliger på Hammerseng, synes de det ville være en god ide å be dem inn på møter med beboerne. 
Slik vil de kunne få større forståelse for de lokalene sine behov og ønsker. Hvis den juridiske prosessen 
konkluderer med at USBL skal få bygge noe på Hammerseng, vil det være viktig å utfordre dem på 
hvordan å gi noe tilbake til beboerne i området. Det kan være uteområder; lekeplass, skatepark, 
takhager, parsellhager eller parkområder, som er åpent for alle beboerne i området. Det bør også være i 
tråd med hva beboerne faktisk ønsker seg, slik at det beboerne får tilbake er et resultat at 
brukermedvirkningsprosessen. 

Kommentar 
Kommunedirektøren tar innspillet til etterretning, og vil ta med forslagene videre i prosessen dersom 
det blir utbygging på området.  
 

26. Kirsten og Per Arne Vågsether 
Dato mottatt: 05.11.19 
ESA: 19/7399-29 
 
Innspillet gjelder gnr/bnr 53/225 Hammerseng Terrasse Borettslag. 

Hovedpunkter fra innspillet: 

Kommunestyret vedtok å endre formålet for ubebygd del av eiendommen fra boligformål til 
grønnstruktur. Dette skjedde etter forslag fra Borettslaget Hammerseng I, og ble støttet av mange. 

Innsender har registrert at det pågår en prosess for å endre ovennevnte vedtak. Dette begrunnes blant 
annet med noe vi oppfatter som kritikk av informasjonen frem mot vedtaket. De mener at alle parter før 
vedtaket i kommunestyret 20. juni hadde informasjon offentlig tilgjengelig gjennom Lillehammer 
kommunes hjemmesider, og finner derfor denne innsigelsen noe merkelig. 

De gjentar sine tidligere argumenter i denne saken: 

 Området har vært benyttet til lekeplass i 40 år. 
 I konsekvensutredningen i forbindelse med ny Byplan heter det at det finnes «områder» i og i 

nærheten som kan brukes til lek og aktivitet selv om disse ikke er av samme beskaffenhet som 
dette arealet». De vil rette oppmerksomhet mot at man her fratar barn og unge et prima 
aktivitetsområde, og «kompenserer» det med noe som er vesentlig mindre egnet til formålet. 

 Som nabo til eiendommen har de mottatt dispensasjonssøknad fra byggegrense mot 
Gamlevegen. Dette viser at tomten er trang for blokkbebyggelse i henhold til dagens regler er 
for avstand fra veg. 

 Grønnstruktur for dette området vil sikre et flott aktivitetsområde, et fint utsiktspunkt fra 
Pilegrimsleden, en rasteplass for barnehager på tur osv. Bygging av blokk på området vil i praksis 
ta bort det alt vesentlige av de nevnte positive miljøfaktorene. 
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I kommunedelplanen pkt 4.1.2 Utfordringer og muligheter heter det at planen skal «sikre at fortetting 
ikke forringer kvalitet og struktur i dagens boligbebyggelse». I denne saken har man mulighet til nettopp 
a oppfylle dette formålet.  

De oppfordrer planutvalget til en befaring i området, slik at man også visuelt kan danne seg en 
oppfatning av konsekvensene dette inngrepet vil få for nærmiljøet. 

De ønsker at vedtaket i kommunestyret om omregulering av deler av eiendommen fra boligformål til 
grønnstruktur opprettholdes. 

Kommentar 
Kommunedirektøren registrerer at det fortsatt er stort engasjement fra beboere i dette området for å få 
beholde dette arealet som grøntareal og lekeområde.  

Kommunedirektøren vil legge fram for politisk behandling 3 alternativer til disponering av arealet; 

Alternativ 1: Arealet avsettes til boligformål i tråd med gjeldende reguleringsplan for området. 
Konsekvensen av dette er at arealet som i dag benyttes til friområde for beboerne i området reduseres 
på en slik måte at Hammerseng Terrasse Borettslag får gjennomført sine planer for arealet. Dette 
innebærer bygging av en ny boligblokk med tilhørende krav til uteoppholdsareal. 

Alternativ 2: Arealet avsettes til boligformål og grønnstruktur.  

Konsekvensen av dette er at arealet som i dag benyttes til friområde for beboerne i området reduseres. 
Hammerseng Terrasse Borettslag får gjennomført sine planer på den delen arealet som blir igjen til 
boligformål. Dette innebærer at en del av området forbeholdes allmenn tilgjengelig grønnstruktur, og 
Hammerseng Terrasse Borettslag kan oppføre boligblokk med tilhørende krav til uteoppholdsareal på 
arealet avsatt til boligformål. 

Alternativ 3: Arealet avsettes til grønnstruktur. 

Konsekvensen av dette er hele arealet omdisponeres til allmenn tilgjengelig grønnstruktur. Hammerseng 
Terrasse Borettslag får således ikke gjennomført sine planer om bygging av boligblokk på arealet. 
Kommunedirektøren vil påpeke at dette alternativet innebærer en omregulering av arealet til 
grønnstruktur, noe som må gjennomføres i kommunal regi. Videre må det påregnes et mulig 
erstatningskrav fra Hammerseng Terrasse Borettslag. 

Kommunedirektøren vil anbefale alternativ 2, jf. forslag fra USBL. 

 

27. Gunhild Wedum og Kai Funderud 
Dato mottatt: 05.11.19 
ESA: 19/7399-33 
 

Innspillet gjelder gnr/bnr 53/225 Hammerseng Terrasse Borettslag. 

Hovedpunkter fra innspillet: 

Kommunestyret vedtok å endre formålet for ubebygd del av eiendommen fra boligformål til 
grønnstruktur. Dette skjedde etter forslag fra Borettslaget Hammerseng I, og ble støttet av mange. 
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Vi har likevel registrert at det nå pågår en påvirkningsprosess mot politikere for å endre ovennevnte 
vedtak, der man i hovedsak angir at økonomiske motiver bør prioriteres over hensynet til barn og unge i 
denne saken. 

De gjentar sine tidligere argumenter i denne saken: 

• Området har vært benyttet til lekeplass i 40 år. 
• Konsekvensvurderingen foretatt av kommunen under første gangs høring av Byplanen 

presiserer med at det er overveiende positive konsekvenser til innspillet om å opprettholde 
dette området som lekeplass, slik det benyttes i dag. Administrasjonen konkluderer likevel mot 
egen konsekvensvurdering og sier at fortetting likevel skal prioriteres, med henvisning til at det 
finnes alternative områder i nærheten som kan brukes til lek og aktivitet. Disse områdene ser ut 
til å være vilkårlig plukket ut fra et oversiktskart uten tanke på hvilken beskaffenhet eller 
praktisk bruk de kan ha for barn og unge. 

• Grønnstruktur for dette området vil sikre et flott aktivitetsområde, et fint utsiktspunkt fra 
Pilegrimsleden, en rasteplass for barnehager på tur osv. Bygging av blokk på området vil i praksis 
ta bort det alt vesentlige av de nevnte positive miljøfaktorene. 

De presiserer at i saksfremlegget for 2. gangs høring/offentlig ettersyn av byplanen med dato 16/8-19, 
under «Formålsendringer», så nevnes det fra administrasjonen at «Byggesak er under behandling» for 
nevnte område. De presiserer at denne byggesøknaden kom inn etter fremlegget og behandling av 
Byplanen i kommunestyret 20/6-19, så denne byggesøknaden bærer preg av at man ønsket å søke om 
byggetillatelse etter gammel byplan, sannsynligvis for å omgå den politiske prosessen. 

I kommunedelplanen pkt 4.1.2 Utfordringer og muligheter heter det at planen skal «sikre at fortetting 
ikke forringer kvalitet og struktur i dagens boligbebyggelse». I denne saken har man mulighet til nettopp 
å oppfylle dette formålet ved å fremdeles ta til følge forslaget fra Borettslaget Hammerseng I. 

De inviterer planutvalget til en befaring i området, slik at man kan danne seg en oppfatning av 
konsekvensene dette foreslåtte inngrepet vil få for barn og unge i nærmiljøet, samt selv se hvilken 
beskaffenhet og utforming de alternative foreslåtte lekeområder innehar. 

De ønsker at vedtaket i kommunestyret om omregulering av deler av eiendommen fra boligformål til 
grønnstruktur opprettholdes. 

Kommentar 
Kommunedirektøren registrerer at det fortsatt er stort engasjement fra beboere i dette området for å få 
beholde dette arealet som grøntareal og lekeområde.  

Kommunedirektøren vil legge fram for politisk behandling 3 alternativer til disponering av arealet; 

Alternativ 1: Arealet avsettes til boligformål i tråd med gjeldende reguleringsplan for området. 
Konsekvensen av dette er at arealet som i dag benyttes til friområde for beboerne i området reduseres 
på en slik måte at Hammerseng Terrasse Borettslag får gjennomført sine planer for arealet. Dette 
innebærer bygging av en ny boligblokk med tilhørende krav til uteoppholdsareal. 

Alternativ 2: Arealet avsettes til boligformål og grønnstruktur.  

Konsekvensen av dette er at arealet som i dag benyttes til friområde for beboerne i området reduseres. 
Hammerseng Terrasse Borettslag får gjennomført sine planer på den delen arealet som blir igjen til 
boligformål. Dette innebærer at en del av området forbeholdes allmenn tilgjengelig grønnstruktur, og 
Hammerseng Terrasse Borettslag kan oppføre boligblokk med tilhørende krav til uteoppholdsareal på 
arealet avsatt til boligformål. 
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Alternativ 3: Arealet avsettes til grønnstruktur. 

Konsekvensen av dette er hele arealet omdisponeres til allmenn tilgjengelig grønnstruktur. Hammerseng 
Terrasse Borettslag får således ikke gjennomført sine planer om bygging av boligblokk på arealet. 
Kommunedirektøren vil påpeke at dette alternativet innebærer en omregulering av arealet til 
grønnstruktur, noe som må gjennomføres i kommunal regi. Videre må det påregnes et mulig 
erstatningskrav fra Hammerseng Terrasse Borettslag. 

Kommunedirektøren vil anbefale alternativ 2, jf. forslag fra USBL. 

 

28. Østbye & Sletmoen As, Østbye Ans, Storgata 68 A 
Dato mottatt: 05.11.19 
ESA: 19/7399-28 
 
Innsenderne driver næringsvirksomhet i Storgata 68 A og Storgata 68 B. Storgata 68 A inneholder 
klesbutikk, veskebutikk og elektriker, og i Storgata 68 B er det restaurant. 

Hovedpunkter fra innspillet: 

Det vises til at elektrikervirksomheten har arbeidsbiler som er avhengig av å kunne kjøre ut og inn av 
området mange ganger i løpet av dagen. I tillegg får de levert varer mange ganger hver dag, og søppel 
blir sortert og håndtert på dette området. 

Det planlagte byrommet mellom Storgata 68 B og "Flygelet" brukes i dag til parkering (12 plasser), 
varelevering og håndtering av avfall av forskjellige slag. Hvis muligheten til å bruke dette området fratas, 
blir deres virksomheter umulig å drive. De er derfor sterkt imot denne planen, og håper at dette tas 
hensyn til. 

Kommentar 
Arealer avsatt med formål grønnstruktur, unntatt langs Mesnaelva, tas ut og inngår i sentrumsformålet 
S1. Reguleringsplanen for Lillehammer sentrum gir detaljerte føringer for grønnstruktur og byrom i 
sentrum som ikke bør overstyres av Byplanen. Det er utarbeidet et eget temakart (temakart nr. 7) som 
viser intensjoner og prinsipper for etablering og bevaring av grønne strukturer. Temakartet er 
veiledende og skal legges til grunn i byfortettingen. Temakartet får ny tittel; Byrom, leke- og 
aktivitetsplasser, som bedre beskriver hva slags informasjon som ligger i dette kartet. 

 

29. Besseggen Arkitekter AS på vegne av initiativtakere 
Dato mottatt: 14.02.19 
ESA: 18/10584-42 
 

Hovedpunkter fra innspillet: 

Skisseprosjekt for Lillehammer stadion (presentert i Utvalg for plan og samfunnsutvikling) er oversendt 
som innspill til Byplanen. Besseggen Arkitekter har laget en mulighetsstudie for Havsjå Invest as og 
Bergseng Invest as. Konseptet er en blanding av funksjoner for fotballstadion, kontorer og 
studentboliger. Stadionet kan detaljeres som arena/flerbrukshall. Plassering og utforming gir mulighet 
for eliteserie og internasjonale mesterskap. 
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Kommentar 
Byplanen ivaretar muligheten for utbygging av idrettsbygg, men uten muligheter for kombinert formål 
bolig/næring på Stampesletta. Forslag til kombinering av idrettsbygg med formål bolig og kontor ble 
spilt inn til 1. gangs høring. Bruk av arealet til stadion er i tråd med avsatt formål til idrettsanlegg. 
Skisseprosjektet med studentboliger og kontorer vil bety en omdisponering av arealet. 
Kommunedirektøren finner prosjektet er interessant, og initiativet gir en positiv utvikling av 
Stampesletta som idrettsarena. Boligformålet er utfordrende i kombinasjon med idrettsarena og 
kontorer. Kontorer tilknyttet funksjonen som idrettsarena vil være innenfor formålet idrettsanlegg. Den 
utvida funksjonen med boliger i tillegg til idrettsarena anbefales ikke tatt inn. Boligbehovet i 
planperioden er godt dekket med den fortettingen planforslaget har lagt opp til. 

 

Innspill oppsummert med forslag til oppfølging 
Under er hovedpunkter fra innspill til 2. gangs høring/offentlig ettersyn tematisk oppsummert med 
anbefalt oppfølging i planen.  

BY- OG BOLIGFORTETTING 
Innspill:  

• Begrensninger på høyder i sentrum er problematisk for høy utnytting og boligfortetting. 

Oppfølging: 

Den generelle høydebegrensningen på 4 etasjer i bygårdsbebyggelsen opprettholdes. I 
gjennomføringssonene for transformasjon åpnes det for større høyder enn den generelle gjennom 
områdeprogram og påfølgende reguleringer. I andre områder kan større høyder også være aktuelt. 
Byplanen åpner for bruk av skjønn gjennom tilpasning til strøkets karakter og dokumentasjon. 

Innspill:  

• S1 sonen mot Skysstasjonen må utvides utover østre del av bussområdet, slik at det i framtiden 
vil kunne være mulig å bygge over østre halvpart av busstasjonen.  

Oppfølging: 

Plankartet endres slik at detaljeringen på baneformål, samferdselsanlegg og vegformål er en del av 
sentrumsformålet S1. Sentrumsformål her vil bedre signalisere intensjonene og prinsippene om 
transformasjon til en tett, flerfunksjonell bystruktur. Skysstasjonsområdet skal videreutvikles som 
regionalt trafikknutepunkt. Det skal gis muligheter for utvikling både på, under og over bakken.  

Innspill:  

• Flere innspill som gjelder gnr/bnr 53/225 Hammerseng Terrasse Borettslag:  
Beboere i Borettslaget Hammerseng I vil at området skal opprettholdes som grønnstruktur.  
Eierne og utbyggere argumenterer for at området opprettholdes slik det er regulert - til 
boligformål. USBL har forslag til løsning der deler av grønnstrukturen beholdes.  

Oppfølging: 

Kommunedirektøren legger 3 alternativer frem for politisk behandling, og anbefaler alternativ 2. 

Alternativ 1: Arealet avsettes til boligformål i tråd med gjeldende reguleringsplan for området. 
Konsekvensen av dette er at arealet som i dag benyttes til friområde for beboerne i området reduseres 
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på en slik måte at Hammerseng Terrasse Borettslag får gjennomført sine planer for arealet. Dette 
innebærer bygging av en ny boligblokk med tilhørende krav til uteoppholdsareal. 

Alternativ 2: Arealet avsettes til boligformål og grønnstruktur. Konsekvensen av dette er at arealet som i 
dag benyttes til friområde for beboerne i området reduseres på en slik måte at Hammerseng Terrasse 
Borettslag får gjennomført sine planer for arealet. Dette innebærer at en del av området forbeholdes 
allmenn tilgjengelig grønnstruktur, og Hammerseng Terrasse Borettslag kan oppføre boligblokk med 
tilhørende krav til uteoppholdsareal på den delen arealet som blir igjen til boligformål. 

Alternativ 3: Arealet avsettes til grønnstruktur. Konsekvensen av dette er hele arealet omdisponeres til 
allmenn tilgjengelig grønnstruktur. Hammerseng Terrasse Borettslag får således ikke gjennomført sine 
planer om bygging av boligblokk på arealet. Kommunedirektøren vil påpeke at dette alternativet 
innebærer en omregulering av arealet til grønnstruktur, noe som må gjennomføres i kommunal regi. 
Videre må det påregnes et mulig erstatningskrav fra Hammerseng Terrasse Borettslag. 

Innspill:  

• Innspill til utvikling av området Mosveen, gnr. bnr. 53/368, 53/262 og 53/376.  

Oppfølging: 

Området tas inn og avsettes til boligformål med muligheter for boligtilpasset næringsvirksomhet. 
Formålet er i tråd med kommunens mål om fortetting og vekst, og ikke i konflikt med den overordna 
grønnstrukturen. Gjennom planarbeidet har det vært rettet spesielt fokus på byrom og en 
sammenhengende grønnstruktur – byromsveven. Denne strukturen omfatter flere arealer enn det som 
er avsatt i tidligere planer. Overordna grønnstruktur med hensynssone er avsatt gjennom tematisk kart. 
Strukturen skal ivaretas ved alle tiltak og all planlegging.   

Hovedfokus i dette området skal være på utvikling av studentboliger, prinsipper om connected living, 
alternative bygge- og boformer og sosialt bærekraftig bomiljøer. Næringsformål med innadrettet 
virksomhet som kontor/lager/oppbevaring i deler av bygningsmassen må tilpasses boligformålet. 
Utviklingen av en gjennomgående gang- og sykkelvegforbindelse nord - sør og tilgang til strandområde 
er positive forutsetninger for utviklingen av området. Dette sikres gjennom krav til regulering.  

Innspill:  

• Må ivareta muligheten for relevant utbygging av idrettsbygg med muligheter for kombinert 
formål bolig/næring i Stampesletta-området.  

• Innspill til utbygging på Stampesletta – Birkebeiner Arena. Kombinert formål 
idrettsanlegg/kontor/bolig 

Oppfølging: 

Byplanen ivaretar muligheten for utbygging av idrettsbygg, men uten muligheter for kombinert formål 
bolig/næring på Stampesletta. Forslag til kombinering av idrettsbygg med formål bolig og kontor ble 
spilt inn til 1. gangs høring. Skisseprosjektet med studentboliger og kontorer vil bety en omdisponering 
av arealet. Prosjektet er interessant, og initiativet gir en positiv utvikling av Stampesletta som 
idrettsarena. Boligformålet er utfordrende i kombinasjon med idrettsarena og kontorer. Kontorer 
tilknyttet funksjonen som idrettsarena vil være innenfor formålet idrettsanlegg. Bruk av arealet til 
stadion er i tråd med avsatt formål til idrettsanlegg. Den utvida funksjonen med boliger i tillegg til 
idrettsarena tas ikke inn. Boligbehovet i planperioden er godt dekket med den fortettingen som er lagt 
opp til i Byplanen. 
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KOMBINERTE OMRÅDER FOR BOLIG, HANDEL, TJENESTEYTING OG NÆRING 
Innspill:  

• Handelsmulighetene i K2 må ikke fjernes, ber om at mulighetene fra tidligere planer 
opprettholdes. 

• Coop-gruppens opprinnelige planer må opprettholdes slik at det blir grunnlag for å ha et 
handelssted i Nordre Ål. Peker på forskjellsbehandling.  

Oppfølging: 

Det presiseres hva som gjelder i forslag til Byplan, og som anbefales opprettholdt: 

For området S2 tillates 12 000 kvm detaljvarehandel. I gjeldende plan var det i tillegg tillatt med 8000 
kvm tunge varegrupper. Dette er tatt bort. Handel med tunge varegrupper er lite forenlig med utvikling 
av et flerfunksjonelt og bymessig bydelssenter. Ved 1. gangs høring var det åpnet for at de 8000 kvm 
med tunge varegrupper kunne erstattes av 8000 kvm handel i store formater. Siden handel i store 
formater også innebærer detaljvarer, ble det det vurdert at denne økningen for detaljvarehandel ble for 
stor i Rosenlund i forhold til konkurransen mot sentrumshandelen.  

For området K2 tillates inntil 15 000 kvm handel i form av store formater. Dette betyr ytterligere 
muligheter for handel innenfor konseptet store handelsformater. Slik dagens status er innenfor området 
K2 blir gjenværende potensial for handel i store formater på 2500 kvm. I gjeldende plan var det kun 
tillatt med tunge varegrupper i dette området. Området er tiltenkt en gradvis transformasjon mot en 
boligandel på minimum 40 %, og handel med type tunge varegrupper er komplisert og lite 
hensiktsmessig i kombinasjon med boliger. I tillegg ønsker kommunen å definere dette området for 
store handelsformater slik at denne type handelen ikke spres over store arealer.  

De ovenfor nevnte forholdene er bakgrunnen for endringen. Det er forståelse for at denne dreiningen er 
vanskelig å forholde seg til for aktørene i området, men samtidig presiseres at det gir 
eiendomsutviklerne nye muligheter som bør være attraktive i oppbyggingen av en ny, flerfunksjonell og 
urban bydel. 

Innspill:  

• Nordre del av K2 (Bohus-tomta) bør avsettes til næring og store handelskonsepter uten krav til 
boligandel.  

• Utfordrende at mulighet for utvikling av næringsvirksomhet i områdene K2 og K3 er tatt bort. 

Oppfølging: 

I planprosessen har næringsarealer og handelslokalisering vært grundig drøftet. Avgrensingen av 
området som omfattes av K2 opprettholdes.  

Kravet til områderegulering for gjennomføringssonene i Bydel Nord (område K2 og K3) endres nå til krav 
om områdeprogram. Dette vil gi muligheter for samme type ønsket byutvikling som en 
områderegulering, men vil gi og en enklere og raskere behandlingsprosess. Områdeprogrammet skal 
bygge på mulighetsstudiene og gi grunnlag for regulering. Områdeprogrammet vil fastsette overordna 
prinsipper om volum, bebyggelsesstruktur og funksjon, grå (veg og trafikk), blå (vannveger) og grønn 
(byrom) infrastruktur. Kravet til detaljregulering opprettholdes. Områdeprogram for Bydel Nord 
begrunnes videre med at det opprinnelige området for transformasjon (byomforming) fra 
mulighetsstudiet Bydel Nord er redusert, og siden den gang har det skjedd en del i området slik at 
forutsetningene og behovet for områderegulering er endret. Områdeprogram kan utarbeides relativt 
rask og transformasjonen mot en ønsket bydelsutvikling kan komme i gang.  
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Tjenesteyting i K2 og K3 var begrenset til offentlig tjenesteyting som igjen er begrenset til skole og 
barnehage (ved 2.gangs høring). Revidert planforslag etter 2. gangs høring åpner for at denne 
begrensingen frafalles og det tillates både offentlig og privat tjenesteyting. Kravet er at offentlig eller 
privat tjenesteyting (og næring for K3) skal være i form av småskalavirksomheter og tilpasses utviklingen 
av områdene til en flerfunksjonell og urban bydel med attraktive bomiljøer. Det gis muligheter for å 
etablere skole og barnehage. Utvidelsen av formålet tjenesteyting vil gi områdene flere 
utviklingsmuligheter som kan kombineres med urban struktur og boligbygging. Dette vil igjen gi initiativ 
til å få i gang en ønsket transformasjon i områdene. Utvidelsen av formålet her kan utfordre 
mulighetene for å beholde og etablere arbeidsplasser enda nærmere sentrum og skysstasjonen. Det 
settes derfor inn krav til skala og tilpasning. Videre antas at områdene i sentrum og nær skysstasjonen er 
mer attraktive for store kontorarbeidsplasser.  

Prinsipper i klimarapporten «Nord mot null» skal legges til grunn i transformasjonsområdene. Søndre 
del i Bydel Nord ble valgt ut som pilotområde. Intensjonen er at resultatene herfra skal benyttes slik at 
alle nye utbyggingsområder i kommunen skal utvikles klimavennlig. 

Innspill:  

• Områderegulering i K6 
• K6 bør opprettholdes som arealer til næringsvirksomhet, og formuleringen om gradvis 

transformasjon til boliger tas ut. 

Oppfølging: 

Det stilles ikke krav til områderegulering i K6 da dette vil kreve at kommunen avsetter tilstrekkelig med 
ressurser til å gjennomføre dette i første del av planperioden. En områderegulering for K6 vil utvilsomt 
bidra til å sikre helhetlige løsninger, men samtidig skapes det vanskeligheter for en rask omstilling og 
fleksibilitet i området, noe som er viktig for næringslivet. Det stilles krav til regulering for prosjekter og 
tiltak over en viss størrelse, og det er kommunens oppgave å sikre helheten og samfunnets interesser i 
arealplanleggingen. Kravet til regulering vil være tilstrekkelig for dette området. 

Området K6 er avsatt med bytilpasset næring og intensjon om gradvis transformasjon til boligformål. 
Med bytilpasset næring menes virksomhet som i skala kan innpasses i en bystruktur, og som kan forenes 
med områdets kombinerte funksjoner. Dette forutsetter at virksomheten tilfredsstiller kvalitetskrav til 
utforming, funksjon, arkitektur, estetikk, og ikke medfører uheldige trafikale og miljømessige 
konsekvenser for bo- og bymiljø.  

Handels-, nærings- og arbeidsplassutviklingen styres etter det såkalte ABC-prinsippet, «rett virksomhet 
på rett sted». Dette innebærer at virksomheter som har mange besøkende og/eller mange ansatte 
lokaliseres i sentrum, med god tilgang til kollektivtransport. Virksomheter med få ansatte og få 
besøkende, gjerne arealkrevende virksomhet som blant annet lager, industri, trelasthandel, lokaliseres i 
mer «bilbaserte områder», lenger fra sentrum, nært hovedvegnett. Området K6 er sentrumsnært og det 
er velegnet til boligformål. Trafikk til og fra området må gjennom sentrum og boligstrøk. På denne 
bakgrunn opprettholdes formålene bytilpasset næring og bolig.  

Innspill:  

• Mulighetene til å ha et fabrikkutsalg eller lagerutsalg må tas inn igjen for områdene K1.  

Oppfølging: 

I området K1 opprettholdes mulighetene til å ha et fabrikkutsalg eller lagerutsalg gjennom retningslinjer. 
Det betyr at tillatelse til dette må skje gjennom en dispensasjonsvurdering. 
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Innspill:  

• Området nord for Strandtorget: Lillehammer Næringsforening ønsker at området utvikles med 
kombinert nærings- og boligformål.  

Oppfølging: 

I planen er prosjektet «Byen møter vannet» hensyntatt ved at det legget opp til byutvikling og byvekst i 
aksen Lilletorget - Strandtorget. Det er gjennomført en mulighetsstudie som viser en tett byutvikling og 
transformasjon her. Arealet nord for Strandtorget og Mesnaelvas utløp opprettholdes til grønnstruktur. 
Prosjektet har tilstrekkelig utviklingsmuligheter uten at dette arealet tas med.   

Innspill:  

• Fortettingsprinsippet erstatter ikke behovet for nye og ikke-utbygde næringsarealer.  

Oppfølging: 

Temaet er kommentert i planrevisjonen for kommuneplanens arealdel. 

GRØNNSTRUKTUR 
Innspill:  

• Byrommene må kunne brukes slik at det blir mulig å drive virksomhetene i byen. Det pekes på 
parkering, varelevering og håndtering av avfall. 

• Området G4 i planen bør ikke settes av til grøntareal. 
• S1 sonen i Posthuskvartalet må være heldekkende 
• Grønnstruktur/byrom i sentrum samsvarer ikke med temakart nr. 7 
• Uklart hva som kvalifiserer som «lekeplass» i temakart nr. 7, lekeplasser og byrom.  

Oppfølging: 

Arealer avsatt med formål grønnstruktur, unntatt langs Mesnaelva, tas ut og inngår i sentrumsformålet 
S1. Reguleringsplanen for Lillehammer sentrum gir detaljerte føringer for grønnstruktur og byrom i 
sentrum som ikke bør overstyres av Byplanen. Det er utarbeidet et eget temakart (temakart nr. 7) som 
viser intensjoner og prinsipper for etablering og bevaring av grønne strukturer. Temakartet er 
veiledende og skal legges til grunn i byfortettingen. Temakartet får ny tittel; Byrom, leke- og 
aktivitetsplasser, som bedre beskriver hva slags informasjon som ligger i dette kartet. 

INFRASTRUKTUR 
Innspill:  

• Sikre nødvendig areal for parkering, reguleringsparkering og stasjoneringsterminal for busser 
innenfor byplanens område. 

Oppfølging: 

Arealformål slik det er definert for områdene K1 sikrer mulighetene for å opprettholde/etablere 
stasjoneringsterminal for busser. Utover dette er det ikke avsatt et bestemt areal for slik virksomhet. 
Det har vært i dialog både med politikerne, fylkeskommunen og grunneier for å drøfte mulighetene for 
sikring av areal uten at dette har ført fram. Lillehammer kommune vil fortsette satsningen på 
kollektivtransport som framkomstmiddel. Arealpolitikken vil ikke alene bidra til dette og det må til et 
samarbeid for å komme fram til løsninger som sikrer at kollektivtilbudet opprettholdes og videreutvikles 
i Lillehammer.  
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Arealbehov for fremføring av jernbane, togstasjon og stasjoneringsterminal for busser, skal avklares 
gjennom transformasjon/regulering i gjennomføringssone # 1 Kirkegata/Skysstasjonen/Lurhaugen-
Mesnadalen.  

Innspill:  

• Tiltak langs Sigrid Undsets veg og merknad om ringveg. 

Oppfølging: 

Tiltak langs Sigrid Undseth veg følger en egen planprosess. Det er naturlig at Sigrid Undseths veg i 
framtida vil kunne få status som ringveg. Med slik status er det desto viktigere at Sigrid Undseths veg blir 
prioritert for opprustning, gode gang- og sykkelforbindelser og trafikksikre løsninger. 

Innspill:  

Manglende ambisjoner og omtale av satsning på jernbane. 

Oppfølging: 

Satsning på jernbanen er viktig for Lillehammer. Planbeskrivelsen er utdypet på temaet.  

Endring av eksisterende eller etablering av ny jernbaneinfrastruktur er en viktig premiss for 
byutviklingen og avklaring av arealbehov inngår i områdeprogrammet for gjennomføringssonen 
Kirkegata/Skysstasjonen/Lurhaugen-Mesnadalen. 

Satsingen på jernbane og dobbeltspor til Lillehammer vil for øvrig få en egen planprosess.  

Innspill:  

• Det må ikke foretas grep som begrenser mulighetene for handel og næringsliv i sentrum. Det 
pekes på grep som disponering av attraktive arealer til andre formål, reduksjon av 
tilgjengelighet og parkeringsplasser, hindring av vare- og søppeltransport.  

• Det må ikke etableres grøntarealer som medfører tap av parkeringsplasser og begrenser 
varelevering samt håndtering av renovasjon. 

Oppfølging: 

Infrastrukturplanlegging og tiltak omtales i planens handlingsprogram. Dette gjelder tiltak som 
oppfølging av trafikkanalysen, parkeringsstrategier og evt. utredning av alternativer for bybane/gondol.  
Gatebruksplanen har fokus på å sikre tilgjengelighet til sentrum og skape et attraktivt sentrum, samtidig 
som det skal tilrettelegges for endra transportmiddelfordeling. Sykkelby-prosjektet har fokus på å øke 
sykkelandelen gjennom holdningsskapende arbeid og tilrettelegge for bedre sykkelframkommelighet 
gjennom fysisk tilrettelegging.  


