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Statlige og regionale myndigheter 
 

1. Bane NOR  
Dato mottatt: 13.02.19 
ESA: 18/10584-25 
 
Hovedpunkter fra innspillet: 

 Bane NOR anser det svært viktig å opprettholde byggegrense på 30 meter for å tilrettelegge for 
framtidig dobbeltspor.  

 Planbeskrivelsen peker på et fortettingspotensial rundt aksen Lilletorget – Strandtorget, hvor 
både Lurhaugen og Skysstasjonen er, inngår. Både innenfor Lurhaugen og Skysstasjonen 
tilrettelegges det for høy utnyttelse, og rundt stasjonsområdet skal det ses på en kombinasjon 
av bolig, forretning og kontor. Det er viktig at disse planene ses i sammenheng med det nye 
togtilbudet som vil komme til Lillehammer i framtiden. 

 I punkt 4.20 og på temakart 4 vises en gjennomføringssone med krav til felles planlegging, 
omforming og fornyelse. Bane NOR vil starte planlegging av nytt dobbeltspor trolig mot slutten 
av byplanens tidshorisont. Det er ikke hensiktsmessig, hverken for utvikling av jernbanen eller 
for andre grunneieres planarbeid, om det er ment å sette krav til én felles plan for hele sonen. 
Utvikling av jernbanen forutsetter bevilgninger over statsbudsjettet, og vil ikke nødvendigvis 
kunne tilpasses et gjennomføringstidspunkt for planlegging eller bygging som lar seg koordinere 
med private utbyggingsønsker. De forutsetter at det innarbeides en presisering i 
planbestemmelsene om at endring av eksisterende eller etablering av ny jernbaneinfrastruktur 
ikke omfattes av gjennomføringssonen. 

 Både kapittel 5.2.1 i planbeskrivelsen og bestemmelse 4.20.2.1 sier noe om at det stilles krav til 
en mulighetsstudie som skal gi føringer for videre reguleringsarbeid. De påpeker at en ikke kan 
kreve en mulighetsstudie i bestemmelsene og ber om at dette tas ut. Imidlertid stiller de seg 
positive til at det utarbeides en mulighetsstudie for å sikre et grep om området, men at denne 
ikke blir bindene opp mot videre detaljplaner. 

 Banen sør for Lillehammer er ikke markert som jernbaneformål, slik den er i nord. Her eier Bane 
NOR en del sideareal, og spesielt rundt Åretta har det vært gjort et stort flomsikringstiltak. En 
stripe av samme bredde som på reguleringsplanen kan gjerne markeres med jernbaneformål, 
mens øvrige arealer kan beholde grønnstruktur/turdrag. 

 Planbeskrivelsen omtaler viktigheten av at det gjøres tiltak som gjør det lettere å gå eller bruke 
sykkel som fremkomstmiddel. Skal vi nå målene om økt sykkel og gange, må det tilrettelegges 
for at det skal være lett å gå og sykle til stasjonen og det er positivt at kommunen vil utføre 
tiltak. Bane NOR minner om at det er viktig at det gjøres tiltak som prioriteres vinterstid også. 

 Slik de leser dokumentene er planen for øvrig i samsvar med nasjonale føringer for areal- og 
transportpolitikk. 

 I tillegg til myndighetsrollen har Bane NOR en rolle som grunneier. Bane NOR Eiendom ønsker å 
bli involvert i videre arbeid med mulighetsstudie for aksen Lilletorget-Strandtorget. I kapittel 
4.5.6 vises det til videreutvikling av stasjonsområdet og det er viktig at Bane NOR Eiendom også 
blir involvert tett her. 

 I kapittel 5.2.1 settes det krav for gjennomføringssone for Skysstasjonen – Lurhaugen. I 
bestemmelsene er det uklart om det stilles krav til en felles enhetlig plan for disse områdene, 
eller om det bare skal gjøres helhetlige vurderinger før en går på detaljregulering. For Bane NOR 
som grunneier er det ikke ønskelig å ha et krav om felles plan for både Lurhaugen og 
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Skysstasjonen. Områdene har ulike karakterer/funksjoner og vi mener at de heller bør løses i to 
separate arealplaner. 

 Det stilles spørsmålstegn til bestemmelse 4.20.2.3 a) som sier at arealbehov for fremføring av 
jernbane, togstasjon og evt. stasjoneringsterminal for buss under bakken skal avklares gjennom 
reguleringsprosessen. En stasjoneringsterminal under bakken virker for urealistisk å 
gjennomføre.  

 I plankartet er det vist en rød strek over Lurhaugen, men Bane NOR finner den ikke omtalt 
nærmere i plankart, bestemmelser eller planbeskrivelse. 

Kommentar: 
Byggegrense på 30 meter ligger i planbestemmelsen. 

Mulighetsstudien er gjennomført. Mulighetsstudien med et oppfølgende områdeprogram skal avklare 
de overordna prinsipper for videre regulering. I dette ligger at det ikke kreves områderegulering. 
Områdeprogrammet skal sikre et helhetlig grep om arealene som inngår i gjennomføringssonen. 
Rådmannen ser det som svært viktig at Bane NOR blir en sentral aktør inn i videre reguleringsarbeidet 
både som samfunnsutviklere og grunneiere. Rådmannen 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 utviklingen og bør etter Rådmannens syn 
være en del gjennomføringssonen, nettopp av den grunn. 

Lurhaugen og Skysstasjonen bør etter Rådmannens vurdering sees i sammenheng. Områdeprogrammet 
vil avklare hvorvidt det er hensiktsmessig med flere reguleringsplaner innenfor gjennomføringssonen.  

Jernbaneformål er vist slik det er regulert. Sørover er det ingen reguleringsplaner og formålet vises 
derfor ikke her. Jernbaneformålet vises med samfredselslinje og det er bestemmelser om byggegrense.    

Henvisningen til en rød strek i plankartet forstås ikke. Lurhaugen er avsatt til sentrumsformål, med 
områdetype bygårdbebyggelse og med gjennomføringssone for transformasjon med føringer om 
områderegulering. 

 
2. Fylkesmannen i Innlandet 
Dato mottatt: 08.03.19 
ESA: 18/10584-98 
 
Innsigelser fremmet av statlige myndigheter kommer samordnet fra Fylkesmannen til kommunen. 
Fylkesmannen og Statens vegvesen har fremmet innsigelser til Byplanen.  

Fylkesmannen har følgende innsigelser til planforslaget:  

1. Varehandel – nye arealer for detaljvarehandel i strid med regional plan. Konsekvenser for 
sentrum eller transportsystemet er ikke tilstrekkelig utredet. 

2. Manglende maksimumskrav til parkering i parkeringssone 1.  
3. Utbygging i grønnstruktur – av hensyn til barn og unge. 
4. Utbygging av Busmoen – av hensyn til barn og unge samt friluftsliv. 

 
Faglige råd til planforslaget:   

1. Konkretisering av bestemmelser og plankart for å sikre hensynet til barn og unge. 
2. Tydeligere og strengere krav til tilgjengelige boenheter utover TEK.  
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3. Støy – sikre tilstrekkelig avbøtende tiltak i avvikssone og innarbeide støysonekart i planforslaget.  
4. Bedre bestemmelser for å bygge opp under sykling og gange som transportform.  
5. Redusere sentrumsavgrensing i Søre Ål.  
6. Vurdere ytterligere fortetting rundt stoppesteder ved en eventuell gondol.  
7. Krav om områdereguleringsplan for alle gjennomføringssonene og i tillegg lage to nye 

gjennomføringssoner til for Søre og Vingnes. Dette for å sikre helhet og kvalitet i forbindelse 
med fortetting.  

8. Ytterligere skjerpede krav til parkering i parkeringsanlegg.  

Kommentar: 
Til innsigelsene: 

Punkt 1: Innsigelsen om økt detaljvarehandel i bydelssentrene søre Ål og Vingnes imøtekommes med å 
redusere detaljvarehandelen her. I Rosenlund bydelssenter settes en øvre grense på detaljvarehandelen 
lik den som er i dagens kommuneplan og gjeldende reguleringsplan. Rådmannen anbefaler fortsatt å 
holde på konseptet om 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 (endret i revidert plan) 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. 

Konsekvenser for sentrum eller transportsystemet vil ikke bli ytterligere utredet. Dette vil følges opp i 
handlingsprogrammet og i arbeidet med Byutvikling 2044. 

Punkt 2: Manglende maksimumskrav til parkering i parkeringssone 1 er imøtekommet. 

Punkt 3: Utbygging i grønnstruktur for de to nevnte områder er imøtekommet.  

Punkt 4: Delområde K5 nord for Mesnaelva/Strandtorget er tatt ut som byggeområdet og avsettes til 
grønnstruktur. 

 
Til faglige råd: 

Punkt 1: Hensynet til barn og unge er i varetatt i gjennom planbestemmelser for uteoppholdsarealer, 
lekeplasser og byrom. Allment tilgjengelig grønnstruktur og byrom er vist på plankartet med formål 
grønnstruktur og/eller som hensynssone. Det er gjort et omfattende kunnskapsgrunnlag for byrom og 
grønnstruktur i planarbeidet (Byromsanalysen og tematiske kart for aktivitets- og lekeplasser). 
Byromsstrategiene følges opp i handlingsprogrammet.  

Punkt 2: Tydeligere og strengere krav til tilgjengelige boenheter utover TEK er vurdert, men ikke 
innarbeidet.  

Punkt 3: Rådmannen mener det ikke er hensiktsmessig å avmerke støysone på plankartet da 
støyretningslinjene kan endres i løpet av planperioden. Det henvises til enhver gjeldene retningslinje i 
generelle planbestemmelser.  Det er tilføyelse i retningslinje for å sikre avbøtende tiltak i avvikssone.  

Punkt 4: Byplanen er en fortettingsplan som med flere plangrep bygger opp under sykkel og gange som 
transportform.  

Punkt 5: Sentrumsavgrensing i søre Ål er redusert ved at det nye området mot sør er tatt ut.  
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Punkt 6: Rådmannen vil vurdere å se nærmere på en ytterligere fortetting rundt stoppesteder ved en 
eventuell gondol. Byplanen er ikke til hinder for at dette er mulig. 

Punkt 7: Det er krav om områdereguleringsplan for gjennomføringssonene i Bydel Nord. For 
Gjennomføringssonene i aksen Lilletorget- Strandtorget settes ikke krav til områderegulering, men det 
kreves detaljregulering av tiltak. Reguleringsplaner skal utarbeides på grunnlag av et områdeprogram. 
Områdeprogrammet fastlegger overordna rammer og sikrer en helhetlig planlegging av arealene. 
Gjennomføringssoner med krav til områderegulering for bydelssentrene er vurdert. Rådmannen har 
kommet til at dette ikke kan prioriteres på nåværende tidspunkt da det vil kreve mer av kommunale 
planressurser og dermed kunne bli en hindring for rask gjennomføring av byggeprosjekter.  

Punkt 8: Ytterligere skjerpede krav til parkering i parkeringsanlegg vil komme som et resultat av at det 
legges til rette for alternative løsninger, slik som et felles parkeringsanlegg under byen med god 
tilgjengelighet til sentrum, og alternative løsninger for varedistribusjon. Det er presisert i retningslinjer 
hvilke kriterier som skal vektlegges for at kommunen vil stille krav om parkering under bakken.  

 

3. Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) 
Dato mottatt: 19.02.19 
ESA: 18/10584-79 
 
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 vassdragskyssinger 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. 

 

4. Oppland fylkeskommune 
Dato mottatt: 21.03.19 
ESA: 18/10584-107 
 
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 i 
bydelssentra vil påvirke handelen og bylivet i sentrum. Fylkesutvalget minner om 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.  

 



 
 

8 

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. 
Plangrepet innebærer en sterkere styring av estetiske kvaliteter og tilpasset arkitektur som er 
svært viktig for å ivareta kulturarven og Lillehammers egenart og identitet.  

 
3. Fylkesutvalget fremmer innsigelse til bestemmelse 2.4.2 med inndeling av varehandel i handel i 

store formater med hjemmel i Regional planbestemmelse 5.4, punkt 2a-c. Inndelingen av 
handelsgrupper er i strid med regionale planbestemmelser for varehandel gitt Regional plan for 
attraktive byer og tettsteder (vedtatt 2016). For Rosenlund er bestemmelsen også i strid med 
vedtaket fattet i KMD 17.12.2014. Endringen vil medføre at det tillates salg av detaljvarer 
utenfor sentrumsområder og kjøpesentra. Innsigelsen til handel i store formater gjelder alle 
deler av planen hvor dette er definert;  
Bestemmelse 2.5.4.1 Lillehammervegen (K3) 
Bestemmelse 2.5.6.4 Strandtorget  
Bestemmelse 2.2.2.3 a) Rosenlund 
 

4. Fylkesutvalget har innsigelse til økt detaljvarehandel fra 3000 kvadratmeter til 5000 
kvadratmeter for området S3 Søre Ål/Hage (planbestemmelse 2.2.2.3 b) og til manglende 
bestemmelser for forretning for område Søre Ål/Hage, K6. Dette er i strid med regional 
planbestemmelse 3b) i Regional plan for attraktive byer og tettsteder der arealgrensen for 
bydelssentra er 3000 kvadratmeter. Konsekvensene for sentrumshandelen av en slik økning er 
ikke utredet. Fylkesutvalget anbefaler at man ser nærmere på arealavgrensningen og størrelsen 
på bydelssenteret med tanke på ønsket utvikling av bydelssenterets funksjoner.  

 
5. Fylkesutvalget fremmer innsigelse til planbestemmelse 2.5.6 om at øvre tak for 

handelsetablering på Strandtorget er fjernet og at økning av areal til detaljvarehandel på 
Strandtorget (K5) er økt fra 28000 kvadratmeter til 32000 kvadratmeter (planbestemmelse 
2.5.6.3) samt bestemmelsen om 5000 kvadratmeter handel i store formater (2.5.6.4). Dette er 
med bakgrunn i vilkårene gitt i gjeldende arealplan etter mekling og regional planbestemmelse 
5.4 punkt 4a) og ut fra sentrumsutvikling og trafikksituasjonen. 

 
6. Fylkesutvalget har innsigelse til bestemmelse 2.3.2 som tillater handel i begrenset omfang 

tilknyttet næring. Innsigelsen er begrunnet ut fra at formuleringen ikke gir grunnlag for styring 
og omfang. Bestemmelsen må konkretiseres. 

 
7. Nedre Busmoen-Strandsoneområdet, alternativ 2 er ikke konsekvensutredet og Fylkesutvalget 

tar forbehold om merknader knyttet til formålsendring ved en eventuell områderegulering. 
  

8. Fylkesutvalget fraråder å legge til rette for boligformål på tennisbaner i Nordre Ål. Endringen må 
ta bedre hensyn til barn- og unges interesser, grøntstruktur og kulturmiljø. 

  

9. Fylkesutvalget ber om at det i bestemmelsene til sentrumsformålet S1 åpnes for ulike 
muligheter for reguleringsparkering av bybusser på Lurhaugen.   

 
10. Fylkesutvalget anbefaler Lillehammer kommune å gjennomføre ytterligere 

analyser/mulighetsstudier med formål å redusere trafikkbelastningen i sentrumskjernen, og 
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bedre fremkommeligheten for kollektivtransport, gående og syklende. Mulighetsstudie for 
aksen Strandtorget – Lilletorget er et godt utgangspunkt for dette. 

 
11. Fylkesutvalget forventer at vassdragsverdier og allmenn tilgjengelighet i og langs vassdrag 

ivaretas med relevante arealformål og planbestemmelser, og at tilstrekkelige 
byggeforbudssoner langs vassdrag defineres. 

 
12. Fylkesutvalget anbefaler at det utarbeides bedre bestemmelser for å bygge opp under sykkel og 

gange som transportform. 
 
Sammendrag: 
Byplanens visjon er: «Lillehammer 2030 – den levende og attraktive byen». I visjonen ligger det en 
ambisjon om å ta utgangspunkt i de kvaliteter som forbindes med byens identitet og særpreg og 
samtidig peke mot en ønsket utvikling som ivaretar og viderefører disse kvalitetene. 
 
Det som fremfor alt forbindes med det levende og attraktive Lillehammer er Storgata med den særegne 
trehusbebyggelsen, handel, kultur og byliv. Storgata i Lillehammer er unik og det bør være et uttalt mål i 
Byplanen å opprettholde og videreutvikle handelen og bylivet i sentrum. Premissene som gis for 
utvikling i bydelssentra og lokalsentra (gjennom kommuneplanens arealdel) vil påvirke handelen og 
bylivet i sentrum. Balansen mellom vekst i bydelene/lokalsentra og i sentrum vil være avgjørende for om 
den levende og attraktive handelsbyen vil fortsette å være det i fremtiden.  
 
Fylkesrådmannen mener Lillehammer kommune i all hovedsak har gjort et grundig og godt arbeid 
knyttet til kartlegging av landskap, grønnstruktur, natur, byens profil, områdelekeplasser og byrom, 
fortetting, sosiokulturell infrastruktur, kulturmiljøer og bygningsvern som grunnlag for videre arbeid. Det 
er positivt at Vingnes, som en historisk viktig del av Lillehammer er tatt inn i avgrensningen av Byplanen.  
 
Klima 
Fylkesrådmannen savner en tydeligere vektlegging av klimamålet og mener at planen ikke tar 
nødvendige grep i arealdisponeringen for å nå Lillehammers ambisjon om å bli Norges første 
nullutslippsby og mål i kommunens egen kommunedelplan for miljø, klima og energi (2016-2025). For å 
nå klimamålet må det tas vesentlige hensyn til det gjennom bolig, areal- og transportpolitikken. Dette er 
særlig knyttet til grep for å redusere transportbehovet gjennom lokalisering av handel og boliger.  
 
Handel og næring 
Når det gjelder handel og næringsutvikling ser fylkesrådmannen klare utfordringer knyttet til 
byspredning og trafikk i valgte plangrep. Deler av planen er etter fylkesrådmannens vurdering ikke i tråd 
med mål og strategier fra Byutvikling 2044 om Lillehammer som mer attraktiv og bærekraftig by og 
regionsenter og nasjonale og regionale føringer for areal og transportplanlegging. Fylkesrådmannen ser 
klare utfordringer knyttet til forslaget om å øke detaljvarehandelen i bydelssentrene slik Byplanen og 
kommuneplanen samlet sett legger opp til. Det tilrettelegges for minimum 28.500 kvadratmeter 
detaljvarehandel i bydelssentrene alene. Dette er mer enn det som i dag er tillatt på Strandtorget. 
Konsekvensene av grepet med å øke detaljvarehandelen i bydelssentrene, på Rosenlund og på 
Strandtorget er etter fylkesrådmannens syn ikke godt nok utredet. Det mangler også analyser av hvilke 
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premisser økt netthandel, generell nedgang i detaljvarehandelen og endringer i befolkningen gir for 
lokalisering av handelen. 
  
Bolig 
Byvekst innenfra og fortetting i Lillehammerskala er valgt som grep i Byplanen. Det er gjennomført en 
fortettingsanalyse for å beregne potensialet for bolig- og næringsfortetting innenfor byplanens område. 
Fylkesrådmannen mener grepet med å legge til rette for fortetting på bebygd areal og transformasjon, i 
stedet for å ta i bruk arealer fra bynært landbruk er et viktig prinsipp som er i tråd med overordna 
statlige og regionale føringer og Byutvikling Lillehammer 2044. Selv om det vil være mer utfordrende, er 
det et prinsipp som må ligge til grunn om visjonen om den klimavennlige, bærekraftige og attraktive 
byen skal nås.  
 
Trafikk 
Fylkesrådmannen er redd grepene som foreslås, spesielt innenfor bolig og handel, ikke bidrar i 
tilstrekkelig grad til å nå målene om nullvekst i biltrafikken og en by «tilrettelagt for at vi kan gå og sykle 
i hverdagen – med korte avstander mellom bosted, arbeidsplass og daglige gjøremål.» Det beskrives i 
planen en forventning om et redusert transportbehov som følge av arealstrategier for flerkjerneutvikling 
og nærhet til barnehage, skole og daglige gjøremål fra boområdene. Disse strategiene synes imidlertid 
ikke å være fulgt opp i praksis i kommuneplanens arealdel, da mange av boområdene som er med i 
planen ligger an til å bli overveiende bilbaserte.  
 
Kommentar: 
Til innsigelsene:  

Punkt 3, 4 og 5: Innsigelsen om økt detaljvarehandel i bydelssentrene søre Ål og Vingnes imøtekommes 
med å redusere detaljvarehandelen her. I Rosenlund bydelssenter settes en øvre grense på 
detaljvarehandelen lik den som er i dagens kommuneplan og gjeldende reguleringsplan. Rådmannen 
anbefaler fortsatt å holde på konseptet om 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 (endret i revidert plan) 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 til bestemmelse for forretning for område K6 – Søre Ål/Hage begrunnes med konflikt med 
regional plan, kompakt byutvikling og redusert transportbehov. Innsigelsen er imøtekommet ved at 
bestemmelsen om forretning tas ut. Det tillates kombinert formål bolig og næring. Næring skal på sikt 
fases ut til fordel for bolig. 
 
Punkt 6: Fylkesutvalget har innsigelse til bestemmelse 2.3.2 som tillater handel i begrenset omfang 
tilknyttet næring. Innsigelsen er begrunnet ut fra at formuleringen ikke gir grunnlag for styring og 
omfang. Innsigelsen imøtekommes ved at bestemmelsen er tatt ut. Slik handel er omtalt i retningslinje, 
og må håndteres som dispensasjon.  

Til anbefalingene/forbehold: 

Punkt 7: Delområde K5 nord for Mesnaelva/Strandtorget er tatt ut som byggeområdet og avsettes til 
grønnstruktur. 
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Punkt 8: Fylkesutvalgets fraråding om å legge til rette for boligformål på tennisbaner i Nordre Ål er 
imøtekommet. 

Punkt 9: Fylkesutvalgets anmodning om at det i bestemmelsene til sentrumsformålet S1 åpnes for ulike 
muligheter for reguleringsparkering av bybusser på Lurhaugen blir ikke håndtert på dette plannivået, 
men er et naturlig tema i arbeidet med et områdeprogram for gjennomføringssone # 1 
Kirkegata/Skysstasjonen/Lurhaugen-Mesnadalen. 

Punkt 10: Fylkesutvalget anbefaling om å gjennomføre ytterligere analyser/mulighetsstudier med formål 
å redusere trafikkbelastningen i sentrumskjernen, og bedre fremkommeligheten for kollektivtransport, 
gående og syklende etterkommes ikke. Rådmannen mener det er gjennomført tilstrekkelige med 
trafikkanalyser og disse vil følges opp mer konkret i handlingsprogrammet og gjennom arbeidet 
Byutvikling 2044 og Gatebruksplan. 

Punkt 11: Fylkesutvalgets forventning om at vassdragsverdier og allmenn tilgjengelighet i og langs 
vassdrag ivaretas med relevante arealformål og planbestemmelser, og at tilstrekkelige 
byggeforbudssoner langs vassdrag defineres er imøtekommet. 

Punkt 12: Fylkesutvalget anbefaler at det utarbeides bedre bestemmelser for å bygge opp under sykkel 
og gange som transportform. Rådmannen presiserer at selve plangrepet med flerkjernestruktur i fokus 
bygger opp under dette.  
 

5. Statens vegvesen 
Dato mottatt: 08.03.19 
ESA: 18/10584-98 
 
Statens vegvesen har følgende innsigelser til planforslaget: 

1. Sentrumsformål i Mesnadalen og utvidelse av sentrumsområdet ved Lurhaugen.  
Innsigelsen begrunnes med manglende utredning av trafikale konsekvenser, og mulig konflikt 
med mål om kompakt byutvikling og redusert transportbehov jf. statlige planretningslinjer for 
samordnet bolig -, areal - og transportplanlegging.  Anbefaler at disse områdene heller avsettes 
til kombinert formål for bolig/kontor/tjenesteyting.   

2. Punkt 2.6.2 i bestemmelsene som gjelder definisjon av handel i store formater.  
Bestemmelsen er i strid med regional planbestemmelse jf. Regional plan for attraktive byer og 
tettsteder i Oppland, og mål om redusert transportbehov jf. statlige planretningslinjer for 
samordnet bolig -, area l - og transportplanlegging.  Innsigelsen kan imøtekommes ved å endre 
bestemmelsen i tråd med den regionale planens definisjon av storvarehandel. 

3. Delområde K3 der det tillates handel i store formater uten begrensning på detaljvarehandel. 
Innsigelsen begrunnes ut fra konflikt med Regional plan for attraktive byer og tettsteder i 
Oppland, og konflikt med mål om kompakt byutvikling og redusert transportbehov jf. statlige 
planretningslinjer for samordnet bolig -, areal - og transportplanlegging.   

4. Delområde K5 som byggeområde nord for Mesnaelva.  
Innsigelsen begrunnes med manglende utredning av trafikale konsekvenser med fare for konflikt 
med mål om kompakt byutvikling og redusert transportbehov jf. statlige planretningslinjer for 
samordnet bolig -, areal - og transportplanlegging og mulig konflikt med mål om 
framkommelighet jf. Nasjonal transportplan.   

5. Utvidelse av K5 Strandtorget kjøpesenter.  
Innsigelsen begrunnes med manglende utredning av trafikale konsekvenser med fare for konflikt 
med mål om kompakt byutvikling og redusert transportbehov jf. statlige planretningslinjer for 
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samordnet bolig -, areal - og transportplanlegging og mulig konflikt med mål om 
framkommelighet jf. Nasjonal transportplan.   

6. Område K6, næring i Søre Ål, der det tillates forretning.  
Innsigelsen begrunnes ut fra konflikt med Regional plan for attraktive byer og tettsteder i 
Oppland, og konflikt med mål om kompakt byutvikling og redusert transportbehov jf. statlige 
planretningslinjer for samordnet bolig -, areal - og transportplanlegging. 

7. Bestemmelse 2.3.2 der det generelt tillates handel innfor formål næring, og ber om at denne tas 
ut.  
Innsigelsen er begrunnet ut fra manglende utredning av trafikale konsekvenser og konflikt med 
mål om begrenset transportbehov jf. statlige planretningslinjer for samordnet bolig -, areal - og 
transportplanlegging, og mål om å styrke eksisterende by- og tettstedsentre jf. Regional plan for 
attraktive byer og tettsteder i Oppland.   

Faglige råd/utfyllende merknader: 

• Rekkefølgebestemmelser som sikrer at tilstrekkelig andel av nye boliger skjer innenfor 
byplanområdet 

• Krav til områdereguleringer for bydelssentrene 
• Areal for bydelssenteret på Vingnes reduseres eller defineres som bydelssenter 
• Forutsetter at grensa for detaljvarehandel i bydelssenteret Hage- Søre Ål settes til 3000 

kvm 
• Viktig å legge til rette for boliger i området mellom Industrigata og Gudbrandsdalsvegen 

slik det er foreslått i mulighetsstudiet Bydel Nord 
• Ivareta kollektivtransportens behov for parkering av busser 
• G5 og G13 på østsiden av skysstasjonen kan være til hinder – bør heller stilles krav til 

uteområde i bestemmelsene enn å avmerke disse på karet. 
• Må settes krav til trafikkutredninger for gjennomføringssonene i aksen Lilletorget – 

Strandtorget 
• Diverse anbefalinger på planbestemmelser og retningslinjer. 

Kommentar: 
Til innsigelsene:  

Punkt 1: Innsigelsen til utvidelse av sentrumsformålet for S1 begrunnes med manglende utredning av 
trafikale konsekvenser, mulig konflikt med kompakt byutvikling og redusert transportbehov. 

Rådmannens vurdering er at det er fornuftig og hensiktsmessig å utvide sentrumsformålet med 
Lurhaugen og Mesnadalen ned til Strandtorget. Kommunen ønsker å legge til rette for en urban utvikling 
her, og samtidig knytte disse områdene til sentrum. Rådmannen mener dette vil bidra til en sterkere 
sentrumsutvikling. 

Utvidelsen av sentrumsformålet fastholdes. Det innføres en butikksentersone innenfor 
sentrumsformålet, tilsvarende det som er regulert i reguleringsplanen for Lillehammer sentrum. Dette 
vil innebære at kjøpesentre må etableres innenfor denne sonen. Butikker mindre enn 1500 kvm BRA og 
kjøpesentre mindre enn 3000 kvm BRA kan etableres utenfor sonen. Dette vil bidra til å konsentrere 
handelen til sentrumskjernen.   

Punkt 2, 3 og 5: Innsigelsen om økt detaljvarehandel i bydelssentrene søre Ål og Vingnes imøtekommes 
med å redusere detaljvarehandelen her. I Rosenlund bydelssenter settes en øvre grense på 
detaljvarehandelen lik den som er i dagens kommuneplan og gjeldende reguleringsplan. Rådmannen 
anbefaler fortsatt å holde på konseptet om store handelsformater. På Strandtorget settes en øvre 
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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 (endret i revidert plan) 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 til bestemmelse for forretning for område K6 – Søre Ål/Hage begrunnes med konflikt med 
regional plan, kompakt byutvikling og redusert transportbehov. Innsigelsen er imøtekommet ved at 
bestemmelsen om forretning tas ut. Det tillates kombinert formål bolig og næring. Næring skal på sikt 
fases ut til fordel for bolig. 
 
Punkt 4: Delområde K5 nord for Mesnaelva/Strandtorget er tatt ut som byggeområdet og avsettes til 
grønnstruktur. 

Punkt 6: Innsigelse til bestemmelse for forretning for område K6 – Søre Ål/Hage begrunnes med konflikt 
med regional plan, kompakt byutvikling og redusert transportbehov. Innsigelsen er imøtekommet ved at 
bestemmelsen om forretning tas ut. Det tillates kombinert formål bolig og næring. Næring skal på sikt 
fases ut til fordel for bolig. 
 
Punkt 7: Innsigelse til bestemmelse 2.3.2 som tillater handel i begrenset omfang tilknyttet næring. 
Innsigelsen er begrunnet ut fra konflikt med regional plan, mål om redusert transportbehov og 
manglende utredning av trafikale konsekvenser. Innsigelsen imøtekommes ved at bestemmelsen er tatt 
ut. Slik handel er omtalt i retningslinje, og må håndteres som dispensasjon.  

 

Til faglige råd og utfyllende merknader: 

Gjennomføringssoner med krav til områderegulering for bydelssentrene er vurdert. Rådmannen har 
kommet til at dette ikke kan prioriteres på nåværende tidspunkt da det vil kreve mer av kommunale 
planressurser og dermed kunne bli en hindring for rask gjennomføring av byggeprosjekter.  

Bydelssenteret på Vingnes reduseres til 2500 kvm BRA og at grensa for detaljvarehandel i bydelssenteret 
i søre Ål settes til 3000 kvm BRA. 

Transformasjonsområdet i Bydel Nord er redusert fra tidligere kommuneplan. Det er igjen et område 
mellom Snekkervegen og Rosenlund Bydelssenter der det legge til rette for boliger slik det er foreslått i 
mulighetsstudiet Bydel Nord. Rådmannen mener denne reduksjonen er forsvarlig ut fra behovet for 
større andel næringsarealer sentralt.  

Kollektivtransportens behov for parkering av busser er ivaretatt i bestemmelser for gjennomføringssone 
H820 #1.  

Formål grønnstruktur for G5 og G13 er tatt ut og føringer for å avsette arealer til grøntområde er lagt 
inn i bestemmelser for transformasjonsområdet, gjennomføringssone # 1.  

Konsekvenser for sentrum eller transportsystemet vil ikke bli ytterligere utredet. Dette vil følges opp i 
handlingsprogrammet og i arbeidet med Byutvikling 2044. 

Diverse anbefalinger på planbestemmelser og retningslinjer er innarbeidet i planforslaget. 
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6. Statnett 
Dato mottatt: 18.02.19 
ESA: 18/10584-106 
  
Innspillet gjelder både kommuneplanens arealdel og Byplanen. 
 
Statnett har særskilt anleggskonsesjon etter energiloven for transmisjonsanlegg i Lillehammer. De 
vedlegger oversiktskart over sine anlegg. De gjør oppmerksom på at det innenfor planområdet må tas 
hensyn til de anlegg som Statnett eier og drifter og til nødvendig utvikling av anleggene. 
 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Transmisjonsnettledninger og transformatorstasjoner skal vises i plankartet som hensynssone 
med båndlegging etter energiloven. 

 Transformatorstasjon Fåberg bør vises som «Andre typer nærmere angitt bebyggelse og 
anlegg». Bør avgrenses av eiendomsgrenser.  

 Ønsker at det avsettes arealer til ny transformatorstasjon på Hovemoen. 

Kommentar: 
Uttalelsen er kommentert i kommuneplanens arealdel. Uttalelsen er sett i sammenheng med 
uttalelsene og innsigelse fra NVE og FM.   
 

Virksomheter, organisasjoner, lag og foreninger 
 

7. Arkitektkontoret Streken 
Datert: 19.02.19 
ESA: 18/10432-126 KPA 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Planene sier veldig lite om hvordan den ivaretar og forholder seg til håndtering av 
klimapåkjenningene vi allerede nå opplever. Det er viktig at det formuleres tydelige krav og 
intensjoner som offensivt ivaretar miljø. 

 Kravene til felles oppholdsarealer kan virke overdrevne, sett i lys av at byen har kort veg til 
naturen uansett ståsted. 

 Kommunen bør legge til rette for underjordisk parkering istedenfor å kreve BYA på bakken og 
heller sette et maks. krav til bilparkering over bakken. 

 Konkrete kommentarer til enkeltbestemmelser. 
 
Kommentar: 
Klima er håndtert på flere måter i planen. Viktigst er at planen legger til rette for fortetting og byvekst 
innenfra. Dette skaper en kompakt by og kompakte byer kan utvikles til å bli klimavennlige, blant annet 
gjennom nærhet til daglige gjøremål og arbeidsplasser som reduserer bilavhengighet. Det er lagt inn 
krav om bærekraftige løsninger for lokalisering av bygg, energi og materialbruk. 

Nærhet til uteoppholdsarealer er en kvalitet for bomiljøet, og Rådmannen mener bestemmelser og 
retningslinjer bidrar til å sikre dette.  

Parkering under bakken er å foretrekke og dette er lagt inn i planens bestemmelser og retningslinjer. 
Parkeringskravene er senket i forhold til tidligere. Det er satt maksimumskrav til parkering i sone 1.  
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8. Fortidsminneforeningen, Oppland avdeling  
Dato mottatt: 15.02.19 
ESA: 18/10584-70 
 
Hovedpunkter fra innspillet: 

Til planbeskrivelsen: 

 Det påpekes konflikter mellom bevaring og fornying, og mellom nærings- og verneinteresser, 
særlig ved bruk av bakgårder som synes å ha dårlig vern i illustrasjonskart nr. 2. 

 Kommunen bør sørge for å ha tilstrekkelig antikvarisk kompetanse. 
 Positivt at planen fokuserer på bygningsmiljøer fra ulike tidsepoker. 
 Positivt med strengt regelverk knyttet til skilting. Men ønsker regelverk som i større grad 

reduserer bruken av lysreklame. 

Til bestemmelser og retningslinjer: 

 Positivt at det vises hensyn til eksisterende bygningsmasse. Prinsippet om å skille mellom nytt 
og gammelt bør fravikes i enkelte tilfeller når det for eksempel gjelder gjenoppbygging. 

 Utfyllende kommentarer og presiseringer til flere av planbestemmelsene og retningslinjene med 
forslag til utdyping og endringer. 

Kommentar: 
Flere av forslagene er gode presiseringer og er søkt innarbeidet i bestemmelser og retningslinjer. Det er 
gjort utdypninger og justeringer av hensynssoner, planbestemmelser og retningslinjer. 

Kulturmiljøvernet følges opp i handlingsprogrammet med veiledere. 

Kulturmiljøvern og bygningsvern slås sammen til ett kart/bestemmelsesområde. Dette gjør det enklere å 
se sammenhengen mellom vernekategoriene og tydeliggjør bedre hva som er gjeldende 
planbestemmelser for den enkelte eiendom 

 

9. Jorekstad v/ styreleder Håkon Rustad 
Dato mottatt: 14.02.19 
ESA: 18/10584-43 
 
Kommentar:  
Uttalelsen er rettet mot forhold i kommuneplanens arealdel, og er gjengitt og kommentert der. 

 

10. Larkas Arkitekter, Plan og Prosjekt Arkitekter, Areal+, Norconsult, RAM arkitektur  
Dato mottatt: 15.02.19 og 19.02 
ESA: 18/10584-74 og 79 
 
Merknadene er et innspill fra sentrale aktører i arkitekt- og planleggerbransjen på Lillehammer. 

Hovedpunkter fra innspillet som er formulert i spørsmålsform: 
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 Er foreliggende planforslag basert på analyse av de økonomiske og demografiske realiteter som 
vil ligge til grunn for kommunens utvikling de enste 10-20 år? 

 Reflektere planforslaget at kommunen kan stå foran tider med økonomisk og demografisk 
nedgang? 

 Reflekterer planforslaget at det gamle bysenteret ikke lenger er det økonomiske og 
næringsmessige senteret i kommunen? 

 Er tilretteleggingen for næringsformål tilstrekkelig og riktig lokalisert? 
 Legger planforslaget tilstrekkelig til rette for ønsket vekst og utvikling? 
 På hvilke områder møter sentrum utfordringene for vekst i dag? 
 Hva skal til for at eiere og næringsdrivende våger å satse i sentrum? 
 Vil en møte noen av utfordringene med tiltak slik at byvekst i større grad skjer innenfra? 
 Presenterer planen strategier for hvordan utfordringene løses? 
 Er det politisk enighet om at hovedgrepet «Byvekst innenfra» er hovedprioritet? 
 Innebærer planforslaget økt omfang på restriksjoner og begrensinger? 
 Legger de samlede bestemmelser til rette for at det vil bo nok folk i sentrum til å befolke alle 

lekeplasser og parker? 
 Vil lokaler på gateplan være mulig å leie ut, eller kan dette være boliger? 
 Bygger bestemmelsene opp om hovedplangrepet «Byvekst innenfra» slik at det blir enklere å 

gjennomføre fortettingsprosjekter i sentrum? 
 Er graden av bygningsvern i det sentrale byområdet hensiktsmessig? 
 Bør det i større grad legges offensivt til rette for utviklingstiltak med rammevilkår som er 

økonomisk bærekraftige? 

Tilleggspunkter: 

 Generelt påpekes at planen ivaretar og forholder seg lite til håndtering av klimapåkjenningen. 
Dette underbygges med å vise til at det er krav til store felles uteoppholdsarealer, det bør legges 
til rette for underjordisk parkering i stedet for å kreve BYA på bakken og still maks krav til 
bilparkering på bakken. Det er viktig å stille krav som ivaretar miljø (kollektivtransport, grønne 
tak, fysiske løsninger for energieffektivitet m.m). 

 I merknaden foreslås konkrete endringer/tilføyelser i bestemmelser for felles uteoppholdsareal, 
lekeplasser, sentrumsformål og områdetype bygårdsbebyggelse. 

Kommentar: 
Rådmannen registrerer at merknadsinnsenderne mener at disse spørsmålene ikke er besvart i 
plandokumentene.  

Rådmannen vil tilbakevise at planen ikke legger til rette for vekst innenfra. Planforslaget viser en mulig 
fortetting på 4500 boenheter, mer enn 4 ganger større enn behovet i planperioden. For kommunen er 
det samtidig viktig å bevare Lillehammers særpreg, identitet og kvalitet i det bygde miljøet. Rådmannen 
mener balansen mellom vekst og vern er godt ivaretatt i planen. 

Kommunen har avsatt næringsarealer etter prinsippet om «rett virksomhet på rett sted». Dette 
innebærer en fortetting av sentrum også til næringsformål. Det legges opp til store muligheter for nye 
næringsetableringer i transformasjonsområdene. Det vises til at det i planen til sammen er anslått ca. 
700 dekar næringsarealer i fortettings- og transformasjonsområder. 

Spørsmålene som omhandler økonomiske og demografiske realiteter er temaer som er relevante for 
samfunnsdelen til en kommuneplan. 
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Kravet til uteoppholdsareal skal sikre god bokvalitet, og Rådmannen mener ut fra erfaringer med 
konkrete prosjekter at størrelsen må opprettholde som foreslått. 

Klima er håndtert på flere måter i planen. Viktigst er at planen legger til rette for fortetting og byvekst 
innenfra. Dette skaper en kompakt by og kompakte byer kan utvikles til å bli klimavennlige, blant annet 
gjennom nærhet til daglige gjøremål og arbeidsplasser som reduserer bilavhengighet. Det er lagt inn 
krav om bærekraftige løsninger for lokalisering av bygg, energi og materialbruk. 

 

11. Larkas Arkitekter DA  
Dato mottatt: 15.02.19  
ESA: 18/10584-68 
 
Hovedpunkter fra innspillet: 

 Spørsmål om naturlig befolkningsvekst er lagt til grunn for byplanen eller man ønsker å legge til 
rette for en større vekst. 

 Det bør være varme senger i sentrum – turismeprodukt. 
 Spørsmål om strategien for Stampesletta-området – for et evt. stort idrettsarrangement som vil 

kreve stort areal. 
 Gjennomføringssonen i sentrum må bli større. 
 Lillehammer skala: 4 +1 etasjer bør være utgangspunkt. 
 I de nye områder bør det være åpning for en ny Lillehammer skala. 
 Nye krav til felles uteoppholdsareal og lekeplasser blir helt avgjørende for hvor mye man kan 

bebygge en tomt. 
 I sentrum bør takarealet brukes til felles uteoppholdsareal og nærlekeplass.  
 Merknader til kravene til lekeareal/felles uteoppholdsareal. 
 Støykravene gjør det vanskelig å fortette i sentrum sammen med alle de andre kravene som 

kommer i tillegg. 
 Bør ha krav som åpner for noe skjønn i hvert prosjekt forutsatt god dokumentasjon og gode 

argumenter for løsningene som er valgt. 

Kommentar: 
Befolkningsveksten som er lagt til grunn bygger på SSB sine framskrivninger av befolkning. Rådmannen 
mener dette er det beste statistiske grunnlaget vi har å legge til grunn.  

Gjennomføringssonen i sentrum er utvidet til å omfatte arealet fra Skysstasjonen til Kirkegata. 

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

Det er riktig at krav til uteoppholdsarealer og lekeplasser skal styre tomteutnyttelsen. Rådmannen 
mener dette gir en større fleksibilitet i byggeprosjektene og sikrer gode utemiljøer. Takarealene kan 
benyttes til uteoppholdsarealer og lekeplasser, men Rådmannen mener det samtidig er viktig å sikre at 
noen utearealer blir tilgjengelig fra bakkenivå. 

Støykrav og evt. andre krav det henvises til i innspillet er krav satt i statlige og regionale føringer og 
retningslinjer. Disse skal sammen med kommunens egne krav i utgangspunktet sikre gode bomiljøer og 
høy kvalitet i det bygde miljøet. 
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12. Lillehammer Båtforening 
Dato mottatt: 15.02.19 
ESA: 18/10584-52 
 
Innsender viser til planer om å utvikle havna på Vingnes til en moderne båthavn. Formålet friluftsliv kan 
vanskeliggjøre denne bruken. Ber om at moloen og parkingsplassen får formål småbåthavn. 

Kommentar:  
Moloen og parkingsplassen har fått formål småbåthavn. 

 

13. Lillehammer Industriforening 
Dato mottatt: 15.02.19 
ESA: 18/10584-48 
 
Hovedpunkter fra innspillet: 

 Positivt at gondolen blir ivaretatt med hensynssone, et viktig bidrag for å løse utfordringer med 
infrastruktur.  

 Er ikke nok næringsarealer bare ved å fortette eksisterende områder. Må også tilrettelegges for 
plasskrevende, verdiskapende og transportintensiv næring.  
Positive til planene fra grunneierne i Hovemoen. Mulig å utnytte større områder langs Lågen og 
Gausa til næringsareal med tanke på utbygging av E6, deriblant bruk av overskuddsmasser til å 
løfte opp flomområder.  
Hverken Lurhaugen eller Mesnadalen kan utvikles/transformeres før kommunen har avklart 
veiløsning for industri i Morterudvegen.  
Støtter forlengelse av Industrigata til Hovemoen.  

 Infrastruktur; Må legge til rette for dobbeltspor til Lillehammer, aktuelle områder bør bli 
båndlagt til dette. Må tilrettelegge for økt trafikk i Bankenkrysset og Mesnadalsarmen i 
fremtiden. Nye og bedre løsninger må tas hensyn til, eks. avlaste trafikk gjennom sentrum med 
mulig vei til Søre Ål og Røyslimoen. 

Kommentar: 
Næringsarealer har vært grundig vurdert i planprosessen, også etter høringen. Planen slik den legges 
frem for vedtak reflekterer de konklusjoner kommunen har kommet til ang. næringsarealer.  

Innspillet tas for øvrig som en meningsytring.  

 

14. Lillehammer Næringsforening (14.02.2019) 
Dato mottatt: 15.02.19 
ESA: 18/10584-69 
 
Lillehammer Næringsforening har innspill på følgende temaer: 

 Næringsutvikling – usikker på hvordan planene bygger opp under visjonen «byen er attraktiv for 
nyetablering og utvikling av nye arbeidsplasser» og bidrar konkret til næringsutvikling. Planen 
har et sentralt prinsipp om å fortette arealer for næringsvirksomhet, men dette fungerer ikke 
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for alle typer virksomheter fortettingsprinsippet og kan ikke erstatte behovet for nye og ikke-
utbygde næringsarealer.  

 Fortetting i sentrum – kravene om nye grøntarealer, uteoppholdsareal, lave 
byggehøyder og begrensede fasadelengder vil være svært begrensende premisser for fortetting 
i Lillehammer Sentrum. Det bør åpnes opp for å bygge større volum og høyere. Det må ikke 
settes krav til privat uteopphold eller privat lekeplass på bakken i sentrumskjernen, men store, 
attraktive og tilgjengelige for alle uteoppholdsarealer.  

 Samferdselsforbindelser – påpeker viktigheten av arbeid med gatebruksplan og parkering i fjell. 
Ønsker å ha fokus på aksene nord-sør, Strandtorget-Sentrum-Sykehuset og Strandtorget-Søre Ål. 

 Nedre Busmoen-Strandsoneområdet (H820_2) – urealistisk og uheldig at nordre del av dette 
området får samme formål som Strandtorget eller beholdes som i dag. Området bør utvikles på 
en annen måte.  

 Varehandel  
 Søre Ål – varehandelsarealet må begrenses til 3500-4000 kvm med tett kobling til 

eksisterende bydelssenter og bygningsmasse 
 Vingnes – dagens bygningsmasse er et tilstrekkelig godt tilbud  
 Rosenlund – foreslått økning av detaljvarehandelsarealet vil være negativ for styrking av 

aksen Sentrum-Strandtorget. Detaljvarehandelsarealer bør begrenses til 12000 kvm, S2 
begrenses noe i omfang på nordsiden og at det bør åpnes for areal- og 
transportkrevende handel og offentlig og privat tjenesteyting i K2. 

 Strandtorget – utvidelsen bør begrenses til 5000 kvm i store handelformater 
 Hagejordet – etterlyser forklaring på begrepet «nærsenter». Nærsenter skal kun 

etableres der ikke eksisterende bydelssenter dekker samme funksjon. 
 Arealer for næringsvirksomhet i nord 

 Området K2 – det nye formålet vil være i stridd med mye av virksomheten som er på 
disse arealene i dag. Det harmonerer ikke med ønsket om å få til en kombinasjon med 
boliger. Hvordan skal dette området utvikles? 

 Hovemoen – nødvendig å utvide arealene for næringsvirksomhet. Andre type 
næringsvirksomhet enn handel har behov for disse arealene.  

 LNF etterspør objektiv dokumentasjon på mulighetene for å flytte matjord. Debatten 
om å ta matjord til næringsformål har vært lite nyansert og i for liten grad basert på 
fakta. 

 Hensettingsanlegg for tog på Storhove – forslaget innebærer et uforholdsmessig stort 
inngrep i næringsarealer, og synes ikke å ivareta hensyn til næringsutvikling. LNF 
fremmer et forslag om en utredning av hensettingsanlegget inne i fjellet ved Stor-Hove 
nord for krysningen av ny E6 trase. 

 Begrepet næring er brukt i henhold til Plan- og bygningsloven (punkt 2.3.), men kan skape 
misforståelser blant folk flest. Lillehammer Næringsforening oppfordrer kommunen til å gjøre 
forsøk på å unngå misforståelser.  

 
Kommentar:  
Innspillet inneholder en rekke momenter. Det henvises til planens dokumenter for hvordan disse 
temaene er fulgt opp. 
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15. Lillehammer Sentrum Drift AS v/ styret 
Dato registrert: 15.02.19 
ESA: 18/10584-39 
 
Hovedpunkter fra uttalelsen vedrørende Byplanen:  

 Detaljhandel må primært lokaliseres i sentrum. Bydelssentrene er rettet mot innbyggerne i 
lokalmiljøet, men skal ikke konkurrere med sentrum mht. handelsetableringer. Detaljvarehandel 
og plassering av «Big Box-er» må ikke skje i N-Ål/Hovemoen, bør begrenses til et visst areal 
(Strandtorget). Godt grep å styre handel og arbeidsplassutvikling etter ABC-prinsippet. 
Arbeidsplasser med mange besøkende og mange ansatte skal lokaliseres i sentrum. Vil medføre 
aktivitet som gir grunnlag for vekst. 

 Boligutvikling; fortetting i sentrumsområdene er viktig, både med hensyn til areal og handel. 
Avhengig av hvor det skal fortettes og hvilken måte. Må skapes gode bomiljø og må foreligge en 
overordnet kvalitativ norm for fortetting. Viktig for næringsaktørene med langsiktig perspektiv. 
Fornuftig med fortetting fra sentrum og nordover, for eksempel for miljøhensyn. En fortetting i 
sentrum må ta hensyn til en miks av beboere, også legge til rette for rimelig botilbud.  

 Trafikk; positivt med å legge til rette for større andel gående og syklende, men for 
handelsnæringen vil det fortsatt være behov for trafikk- og parkeringsløsninger for tilreisende. 
Utgangspunktet må være et «miljøvennlig sentrum», ikke et «bilfritt sentrum». Må vektlegges 
miljøvennlige parkeringsløsninger, som parkering under bakken. Dette vil frigjøre areal til andre 
prosjekt og formål som kommer sentrum til gode. Må legge til rette for utvikling av 
kollektivtilbudet. Gjennomgangstrafikk bør sluses via omkjørings-/ringveier. Nye løsninger for 
parkering og trafikk må skje i et samarbeid med næringsaktørene. 

 Knutepunktutvikling; Bør igangsettes utviklingsarbeid ved skysstasjonen og Lurhaugen. Legge til 
rette for bygg med kompetansearbeidsplasser, handel i 1etg. og kontor og/eller eventuelt 
boliger over. Kan ikke foreslå at deler av området avsettes til grøntareal, grøntareal er allerede 
ivaretatt, for eksempel Nordre og Søndre park m.fl.  

 Viktig med dobbeltspor til Lillehammer, må settes av tilstrekkelig areal til dette.  
 Ny rundkjøring ved Strandtorget og videre adkomst til byen må være god, viktig å trekke 

handlende til byen. 
 God og effektiv forbindelse til fots og sykkel fra sentrum til Strandtorget. Kan ikke fjerne 

parkeringsplasser før nye er etablert. Gater i sentrum kan generelt ikke stenges. 
Parkeringsanlegg i fjell vil løse mange av Lillehammers trafikkutfordringer, for eksempel 
Bankenkrysset. Stortorget kan først stenges ved etablering av parkering i fjell.  

 Positive til utredning av bybane/gondol. 
 Viktig å ivareta identiteten til trehusbebyggelsen og videreutvikle et levende sentrum. 

Kommenterer «Lillehammer 2030 – den levende og attraktive byen» med stikkord.  
 Detaljhandel må legges til sentrum, ikke i bydelssentra. Fortetting med bolig og næring må skje 

med kvalitet. Prosjekt må i utgangspunktet gjennomføres med mindre det er spesielle hensyn 
som taler imot. Beboere i sentrum må påregne at det blir tettere. Må være en miks i boliger, 
noe for alle.  

 Viktig med transformasjon av aksen Lilletorget-Strandtorget, Lurhaugen boliger/noe næring og 
skysstasjonen kontor. Mesnadalen må bevares som et bynært grøntområde, og som forbindelse 
mellom sentrum og Strandtorget. LSD håper mulighetsstudien blir fulgt opp. Busmoen og 
strandsoneområdet bør opprettholdes til frilufts- og rekreasjonsformål. Bydel nord må ikke 
bebygges før veksten i sentrum er «fullført». Varehandelsareal i Rosenlund må ikke utvides.  

 Skole, barnehage, bo- og servicesenter, dagligvare og ev. apotek samles i bydelssentrene, skal 
ikke legges til rette for ytterligere detaljvarehandel.  
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 Servicenæringer og offentlige kontorer må ligge i sentrum. Et mulig område for 
kontorarbeidsplasser kan ikke samtidig foreslås til grøntareal. Området ligger ved et 
hovedknutepunkt for offentlig transport og kommunikasjon.   

 Byen som handels- og næringsby; kunnskapsgrunnlaget er for gammelt. Kommunen må sikre 
næringer/tilflytting av næringer, enighet om vekst innenfra. LSD er positive til å følge ABC-
prinsippet, ikke enige i flerkjernestrukturen.  

 Aksepterer økning av 5000 kvm (big box) på Strandtorget. Økning av areal i bydelssentrene vil 
svekke sentrum. Ytterligere detaljvarehandel andre steder må ikke tillattes.  
Vingnes må være som det er.  
Aksepterer utvidelse av 500 kvm i Søre Ål. 
Rosenlund må ikke økes, snarere begrenses 
Bør legges til rette for store handelsformater og big boxer når ev. Lurhaugen bygges ut. 

 Må være balanse mellom bruk og vern. Viktig med arkitektonisk kombinasjon mellom nytt og 
gammelt, med et særlig fokus på strøkets karakter. Enige i signalene om «eplehageutbygging».  

 Byrommene; Stortorget bør utvikles, men parkering i fjell må komme først. Byrommene må 
utvikles med mer aktivitet enn slik det er i dag. Noe grøntareal, men først når det finnes en 
erstatning for parkering. 

 Fornuftig å få redusert trafikken i sentrum over tid. Bilfritt sentrum må unngås. Kantparkering 
bør i stor grad tillattes og dette gjelder også varelevering og søppeltømming. Nymosvingen må 
holdes åpen. Bør etableres ringvei, kanalisere tungtransport og gjennomgangstrafikk hit. 
Parkering i fjell må etableres før overflateparkeringene forsvinner. Sykkelby-prosjektet må i 
større grad ta hensyn til næringslivets og handelens behov. Boligparkering bør skje under 
bygningsmassen. Utvikling av kollektivtrafikk må gjøres med flere stoppesteder i sentrum. 

 Avslutning; 
 Kompetanse og kontorarbeidsplasser skal legges til sentrum 
 Sentrum fortettes med boliger 
 Handelsareal i bydelssentrene skal ikke utvides 
 Viktig med hvilken rekkefølge prosjekt blir utviklet i 
 «Alt som skjer i sentrum er positivt for hele kommunen». 

Kommentar: 
Innspillet inneholder en rekke momenter. Det henvises til planens dokumenter for hvordan disse 
temaene er fulgt opp. 

 

16. Lillehammer Sportsfiskerforening 
Dato mottatt: 15.02.19 
ESA: 18/10432-114 KPA 
 
Hovedpunkter fra uttalelsen vedørende Byplanen: 

 Positive til å knytte byen tettere på strandsona, såfremt dette handler om å bevare 
strandsonene mest mulig uberørte, samt å sikre tilstrekkelige buffersoner rundt strandsonene. 
Områdene ved Hovemoen er eksempel på hvordan næringsvirksomhet gjennom årene har spist 
seg nærmere og nærmere vassdraget.  

 Tilgjengelighet for befolkningen til strandsone viktig under og etter utbygging av E6. 
 Viktig at kommunen er bevisst på de negative økologiske virkningene knyttet til flomberedskap.  



 
 

22 

Kommentar: 
Innspillet tas som en meningsytring.  

 

17. LUKS (Leverandørenes utviklings- og kompetansesenter) 
Dato mottatt: 15.02.19 
ESA: 18/10584-55 
 
Hovedpunkter fra innspillet: 

 Varemottak må etableres trafikksikkert. 
 Vareleveranser også til boliger må ivaretas ved fortetting. 
 Det vises til krav i offentlige regelverk, forskrifter og bransjens egne standarder. 
 Det vises til Swecos rapport og påpekes at det må skilles på budtjenester og varetransport under 

vurdering av muligheter for mer miljøvennlig varetransport. 

Kommentar: 
Terminalløsninger for varedistribusjon er et tema som er aktualisert. Rådmannen mener det er fornuftig 
å utrede både muligheter og alternative lokaliseringer for terminalløsning og varedistribusjon for 
egnede kjøretøyer. Oppfølging av dette temaet er lagt inn i handlingsprogrammet. 

 

18. Mesnaelva Vel v/ Eivind Falk 
Dato mottatt: 12.02.19 
ESA: 18/10584-19 
 
Kommentar:  
Uttalelsen er rettet mot forhold i kommuneplanens arealdel, og er gjengitt og kommentert der.  

 

19. NAF avd. Lillehammer og Omegn  
Dato mottatt: 15.02.19 
ESA: 18/10584-61 
 
Hovedpunkter fra innspillet: 

 Positive til en utvikling av området rundt Skysstasjonen. Parkeringsløsning i fjell er en 
forutsetning for å få en smidig trafikkavvikling for området rundt Skysstasjonen. 

 Ikke optimal parkeringsløsning for en terminal med regiontog, bør bli lettere å finne parkering 
for en kortere og lengre periode.  

 For levering og henting av bevegelseshemmede savnes en kjørefil forbi inngangsdøren til 
Skysstasjonen med mulighet for kort stans. 

 Viktig å få på plass en ny vegarm til/fra Strandtorget til et sted nord for Skysstasjonen, helst med 
enkel innkjøring til fjellparkering. 

 Uten ny løsning for banken-kryssene vil det bli opphoping av trafikk, viktig å få på plass ny veg 
arm fra/til Strandtorget til et sted nord for Skysstasjonen. 

 Byen mangler omkjøringsveg, gammel E6 kan gi en bedre intern «nord-syd» løsning.  
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 Tunge trailere med varedistribusjon til sentrum er et vanlig syn i hele landet. For mye å håpe på 
en terminalløsning i Hovemo-området, for distribusjon på egnede kjøretøy? 

Kommentar: 
Nye veglenker er vurdert i trafikkanalysen og vist i temakart til kommuneplanens arealdel. 
Handlingsprogrammet gjenspeiler hvilke nye veglenker som er prioritert.   
Terminalløsninger for varedistribusjon er et tema som er aktualisert. Rådmannen mener det er fornuftig 
å utrede både muligheter og alternative lokaliseringer for terminalløsning og varedistribusjon for 
egnede kjøretøyer. Oppfølging av dette temaet er lagt inn i handlingsprogrammet. 

 

20. Naturvernforbundet i Lillehammer  
Dato mottatt: 15.02.19 
ESA: 18/10584-75 
 
Hovedpunkter fra innspillet som vedrører Byplanen: 

 Behovet for 1400 nye boenheter i planperioden er overambisiøst. 
 Inkludere sentrumsleiligheter til en overkommelig pris. 
 Fortetting med butikker i sentrum relatert til folketallet. Spesialbutikker må ha forrang i 

sentrum. 
 Sterkt imot å bygge et stort og dyrt parkeringshus det ikke er behov for, og dermed legge til 

rette for mer bilkjøring i sentrum. 
 Forslag om båndlegging av arealer og utredning av gondolbane som transportmiddel må 

skrinlegges. 
 Trafikkavvikling i Bankenkrysset kan løses med større dimensjonerende kapasitet på vegen og 

rundkjøringer. 
 Big-box butikk konseptet må avsluttes og endres. Big-box konsepter langs E6 som utfordrer og 

går på bekostning av matjorda nordover kan ikke tillates. 

Kommentar: 
Befolkningsveksten som er lagt til grunn bygger på SSB sine framskrivninger av befolkning. Rådmannen 
mener dette er det beste statistiske grunnlaget vi har å legge til grunn.  

Planen legger til rette for varierte bomiljøer og har bestemmelser om alternative bygge- og boformer. 
 
I planen settes det nå lavere parkeringskrav til bolig- og arbeidsplassetablering i sentrale områder. Det 
stilles i tillegg krav til sykkelparkering. Hensikten med å sette lavere krav er å stimulere til bygging i 
områder hvor det er sannsynlig at transportbehovet kan løses med gange, sykkel og økt bruk av 
kollektivtransport.  
 
Bybane/gondol i trasé mellom Strandtorget/Mjøsa og Skistadionområdet via sentrum, vil i tillegg til å 
være en turistattraksjon, kunne integreres i byens kollektivsystem. Som en del av byens kollektivløsning 
vil en bybane, på en miljøvennlig og rask måte knytte Lillehammer sammen på tvers av høydekotene. 
Det er ikke problemfritt å skulle etablere bybane/gondol over tettbebygd bystrøk. Det er ikke gjort 
konsekvensutredning av en slik bybane, og det vil være behov for medvirkning og prosess i et videre 
arbeid. Trasé for bybane/gondol legges inn som hensynssone og må følges opp med videre utredninger 
av trasé-alternativer gjennom konsekvensutredning og detaljplan. 
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Når det gjelder etablering av big-box – konsepter eller handel i store formater vises til at slik handel 
begrenses både i form av volum og lokalisering. Det tas ikke i bruk nye arealer til handelslokalisering. 

 

21. Oppland kunst i offentlig rom (OKiOR) 
Dato registrert 15.02.19 
ESA: 18/10584-51 
 
Hovedpunkter fra innspillet: 

 Oppfordrer til at deres kompetanse tas i bruk i større grad i utforming av byens offentlige rom. 
 Ønsker at planen inkluderer et punkt om rehabilitering av byrom som forringes i areal og 

kvalitet, at kunst hører naturlig hjemme som et viktig element i dette arbeidet og i enhver 
utforming av offentlig rom. 

 Viktig å rekruttere arkitekter og landskapsarkitekter. 
 Foreslår å opprette et Bylaboratorium – en åpen arena for samspill mellom alle aktører. 
 Det bør vedtas et strammere regelverk og en tydelig faglig forankring for de beslutninger som 

tas; et regelverk som gir kontroll til å styre utviklingen med krav til arkitektur, miljøhensyn, 
hensyn til omgivelsene og de offentlige rom. 

 Ønsker en håndheving av forbudet mot å sette reklameplakater ut på fortauene og i gågata. 
Følger opp den restriktive skiltpolitikken. 

 Stortorget skal ikke være parkeringsplass. 
 Gondolbane bør ikke prioriteres i Lillehammer. 
 Anbefaler at kommunens estetiske råd i større grad blir brukt i utviklingen av det offentlige rom. 
 Lillehammer kommune har vedtatt å bruke OKiOR og Oppland kunstsenter som sin faglige 

rådgivningsinstans vedrørende kunst til sine bygg og offentlige rom. Ønsker at dette forholdet 
kommer tydelig fram i Byplanen. 

Kommentar:  
Rådmannen mener forslaget om å opprette et Bylaboratorium er en god ide. Bilfritt på Stortorget og 
rehabilitering av byrom, herunder hvordan gågata skal framstå, er aktuelle temaer for arbeidet med en 
gatebruksplan og oppfølgingen av byromsanalysen. Det henvises til handlingsprogrammet. 

 

22. Pilegrimssenter Dale-Gudbrands Gard 
Datert: 07.01.19 
ESA: 18/10432-6 KPA 
 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 God visjon, men bør ha med en satsing på folkehelse gjennom tur- og friluftsliv. 
 Omtale av kulturbasert næring i planbeskrivelsen bør inkludere det kulturbaserte reiselivet 

rundt Lillehammer. 
 Omtale av turisme, reiseliv og fritidsbebyggelse bør inkludere Pilgrimsleden. 
 Pilgrimsleden må inn som hensynssone i kartet. 
 Pilgrimsleden har egen skiltmal. Denne bør tas inn i skilt-bestemmelsen. 
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Kommentar: 
Pilgrimsleden er vist med hensynssone i plankartet. Pilegrimsledens skiltmal kan benyttes selv om den 
ikke er en del av kommunens skiltbestemmelser. 
 

23. Renovasjonsselskapet GLØR IKS  
Dato mottatt: 13.02.19 og 15.02.19 
ESA: 18/10584-26 og 69 
 
GLØR er fornøyd med at det i planen er presisert viktigheten av at renovasjonsselskapet blir kontaktet 
tidlig i planleggingen av et nytt byggeprosjekt. 

GLØR foreslår at følgende gjøres: 

1) Det utarbeides en overordnet avfallsnorm for hver enkelt sone eller område i kommende planer 
som beskriver behovet for avfallshåndtering i gjeldende område samt hvor og hvordan dette 
skal løses. 

2) Det må settes av arealer innenfor de ulike soner i samsvar med det som framkommer i punkt 1 
før annen regulering gjøres. 

Renovasjonssleskapet mener at renovasjon og avfallsløsninger bør ses på som infrastruktur, på linje med 
veg, vann, avløp og strømforsyning. Det bør jobbes sammen for å utarbeide en overordnet plan og å 
avklare hvordan nye løsninger og ny teknologi kan benyttes for å sikre at vi finner løsninger for byens, 
innbyggernes og miljøets beste. 

Kommentar: 
Overordnet avfallsnorm og plan bør vurderes. Dette bør utføres i regi av GLØR. Rådmannen støtter 
forslaget om å utarbeide en overordnet plan. Dette er tatt inn i handlingsprogrammet. 

 

24. Stiftelsen Lillehammer Museum  
Dato mottatt: 05.02.19 og 06.02.19 
ESA: 18/10584-7 og 8 
 
Lillehammer kunstmuseum er i utvikling og tilgjengelige arealer for utstillinger og magasin er svært 
begrenset med dagens bygningsmasse.  

Lillehammer kunstmuseum foreslår følgende utviklingstiltak: 

 Synliggjøring - det må gjøres mye mer, og på en attraktiv måte. I dag ligger museet etter 
solnedgang helt i mørke. Planen er å ha utvendig belysning av fasaden både fra Stortorget og fra 
Wieses gate og lysende navntrekk som forteller at dette er Lillehammer Kunstmuseum. Disse 
skiltene trengs både på frontsiden, men også på museets attraktive bakside. I tillegg ønskes det 
en lyspylon både på Torgveien og Wieses gate så at man blir oppmerksom på museet fra 
Storgata. 

 Stortorget bør brukes som permanent kulturell arena. 
 Det bør etableres en etasje under hele plassarealet som utvidet utstillings- og magasinrom for 

Lillehammer kunstmuseum med et eller noen få store vinduer som stikker ut på overflaten og 
som skaper kontakt mellom inne og uterom.  
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 Parkering under bakken - en eller flere etasjer under plassen kan brukes som parkeringshus i 
Lillehammer sentrum som tjener både kunder i byens sentrum og publikum i museum.  

 Utvidelsen av Lillehammer kunstmuseum kan inkluderes i prosjektet «knutepunktutvikling 
Lillehammer», som har som målsetting å undersøke hvordan en høy fortetting rundt 
Skysstasjonen og Lurhaugen kan gjennomføres. Kjernen er å utvide museet med en ny 
museumsfløy som skaper en forbindelse mellom Kirkegata og Jernbanetorget med en bro over 
Kirkegata som vil forbinde de to delene av kunstmuseet. På denne måten ville man skape en 
kunstmuseums-akse fra skysstasjon til de nåværende bygg. En slik akse ville fungere som en 
kulturpassasje mellom togstasjonen og Lillehammers fine historiske gågate. 

Innspill fra Stiftelsen Lillehammer Museum angående Maihaugen og Bjerkebæk går på følgende temaer: 

 Parkering - arealet på Maihaugen som i dag er avsatt til parkeringsformål kan utvides eller 
legges under bakkenivå, og i tillegg er det muligheter under det utvidete areal museet ervervet i 
2018. Samlet utgjør mulighetsarealet 10 mål parkering under bakken. Dette arealet er også 
viktig for de behov Sykehuset Innlandet og kommunens legevakt har for sine besøkende og 
ansatte. Det er 5-10 minutters gangtid fra Maihaugen til Lillehammer sentrum og gagner et 
grønt fremtidig sentrum og infrastruktur i og gjennom byen.  

 Bjerkebæk: Det er avgjørende for Bjerkebæk at nødvendig antall parkeringsplasser kan være 
tilgjengelig i nærområdet, eventuelt kan en bussordning i byen etableres som frakter turistene 
fra sentrale parkeringsplasser til ønsket destinasjon. 

 Maihaugveien og Sigrid Undseths vei har tydelig økt trafikk som transittvei gjennom byen. 
Grunnet befolkningsvekst i Røyslimoen/Vårsetergrenda og hytteutbygging i fjellet vil det være 
nødvendig å løse utfordringene med korken som nå hver dag danner seg i avkjøringen fra 
Messenlivegen til Maihaugveien. SLM er villig til å se på løsninger for arealavgivelse på 
Maihaugen for den prosjekterte rundkjøringsløsningen i dette krysset. 
Maihaugen har fremlagt en plan for ny gangvei via sykehuset til sentrum som løser 
trafikksikkerhetsutfordringene med gående som krysser Maihaugveien.  

 For Maihaugen er det svært viktig å beholde grøntsonene i øst ovenfor tverrløypa. Dette arealet 
er også eneste fremtidige mulighet for en eventuell utvidelse av Maihaugen med nye arealer. 
Skogsområdene i denne teigen fungerer som oppsamlingssted for nedbør og har med det en 
svært viktig funksjon som må ivaretas. 

 For Maihaugen og Bjerkebæk er det viktig å opprettholde arkitekturen med småhusbebyggelse 
som for det meste omkranser museene. Store boenheter i høyden tett inntil vil forandre drastisk 
på opplevelsen man har når man kan gå ut av bybildet og inn i en historisk kontekst. 

Kommentar:  
Lillehammer kommune vil legge til rette for at Kunstmuseet, Maihaugen og Bjerkebæk får de 
nødvendige utviklingsmuligheter. Byplanen slik den foreligger er ikke til hinder for de forslag og planer 
som fremmes i innspillet. Dette ivaretas videre gjennom reguleringsplanarbeid og i byggesaker. Aktuelle 
trafikkløsninger kan vurderes gjennom reguleringsplan, mens for konkrete trafikktiltak henvises til 
kommunens tjenesteområde for veg og trafikk. 

 

25. Søre Ål grendeutvalg v/Guri Anne Wahl 
Datert: 15.02.19 
ESA: 18/10432-92 KPA 
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Hovedpunkter fra uttalelsen:  

 Positivt og viktig med «legge til rette for stier/gangveier ved ny utbygging» og «fri ferdsel til 
Mjøsa». Viktig med nok grøntarealer/lekeområder 

 10 min. byen; Bør først om fremst prioriteres utbyggingsarealer som er nærmest sentrum for å 
imøtekomme planene om 10 min. byen.  

 Med tanke på utbygging i Skogen sør vil et nytt areal på sørsiden av Åsmarkveien Fv320 få store 
konsekvenser og trafikale utfordringer. Nevnes; krysset Åsmarkveien/Hamarveien, buss-stop 
rett utfor Søre Ål skole u/fotgjengerfelt, fotgjengerfeltet ved Åretta ungdomsskole/butikkene 
ligger rett ved buss-stopp. Skilting er nærmest usynlig og det blir observert nesten ulykker hver 
dag.  

 Nevner opptrekks-arm fra Strandtorget-Søre Ål- Røyslimoen for å bedre trafikksituasjonen.  
 Viktig at nye arealer blir med blandet bosetting. Eldre selger sine hus og bør ha muligheten å 

bosette seg i nærheten av sentrum og ikke i utkanten. Bekymret for kapasitet ved Søre Ål skole 
og Åretta ungdomsskole.  

 
Kommentar: 
Nye veglenker er vurdert i trafikkanalysen og vist i temakart til kommuneplanens arealdel. 
Handlingsprogrammet gjenspeiler hvilke nye veglenker som er prioritert.   
Innspillet tas for øvrig som en meningsytring. 

 

26. Søre Ål IL  
Dato mottatt: 15.02.19 
ESA: 18/10432-108 KPA 
 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Har skissert tverrløypa fra Messenlivegen/Langseth til løypenettet i Søre Ål, ønsker at denne tas 
inn i planene. 

 Forslag til bredde på trasé og maks. stigning. 
 Dette er en mulighet for å ivareta en uvurderlig trasé for alle former for myke trafikanter både 

for mosjon og daglig fremkommelighet. 
 
Kommentar: 
Løype/turveg er vist i plankartet med hensynssone grønnstruktur. Det er retningslinjer til denne. 

 

27. Vingnes Vel  
Dato mottatt: 15.02.19 
ESA: 18/10584-62 
 
Hovedpunkter fra innspillet vedrørende Byplanen: 

 Byplanen må regulere området slik at nærings- og rekreative aktiviteter hensyntar og virker til 
gavn for beboerne og områdets karakter som boligstrøk. 

 Viktig at kommunen inntar en aktiv rolle i forvaltningen og utviklingen av aktivitetsområdene på 
Vingnes. Byplanen må regulere disse områdene slik at de hensyntar områdets karakter som 
boligstrøk. 
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 Byplanen må regulere vegsystemet slik at parkering, hastighet og antall biler tar hensyn til at 
Vingnes er et boligstrøk. Kommunen må sikre at E6 tilpasses områdets karakter som boligstrøk 
når den omklassifiseres til lokalveg. 

 Svaneredet er klassifisert altfor defensivt. Servering og bevertning må være et tydelig premiss. 
 Legge til rette for at Vingnes får utvikle seg som et bydelssenter med møteplass for beboerne 

framfor større detaljhandel og transportnæringer. 
 Støtter at bydelen har et befolkingspotensiale som gir grunnlag for å styrke bydelen med de 

funksjoner som er nevnt i planen. 

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. Rådmannen anser dette for å være svært 
positivt for bomiljøet på Vingnes. Drift og vedlikehold av aktivitetsområder reguleres ikke gjennom plan- 
og bygningsloven som er en lov for arealbruk og arealforvaltning. I Byplanen er det avsatt viktige arealer 
for grønnstruktur for allmennhetens bruk. 

I Byplanen er det det definert et område for bydelssenter som vil kunne romme de nødvendigste 
funksjoner for daglige gjøremål og være en møteplass for nærmiljøet. 

 

Politiske partier 
 

28. Lillehammer Høyre  
Dato mottatt: 15.02.19 
ESA: 18/10584-56 
 
Hovedpunkter fra innspillet: 

 Byplanen må legge til rette for Lillehammer sykehus. Det pekes på tomtens 
utnyttelsesmuligheter og adkomst. Muligheter bør visualiseres i planen. 

 Nye vegakser bør inn i planen. 
 Går inn for å avsette ytterligere næringsareal på oversiden av en forlenget Industrigate. 

Forutsetter at matjorda flyttes til et erstatningsareal. Arealene avsettes med dobbelt formål 
LNF/Næring. Foreslår at det opprettes et «jordfond». 

 Mener planen går for langt i å tillate etableringer i bydelssentrene og foreslår endringer. 
 Arealdelen bør i større grad sette gondolen i sammenheng med infrastruktur i kommunen. 

Kommentar: 
Innspillet tas med videre i planprosessen hvor Utvalg for plan og samfunnsutvikling er politisk 
arbeidsutvalg. 

 

29. Lillehammer Senterparti 
Dato mottatt: 15.02.19 
ESA: 18/10584-76 
 
Hovedpunkter fra innspillet: 
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Generelt: 

 Høringsfristen for kort. 
 Avgrensingen av planområdet til ikke å gjelde E6-korridor er urovekkende. 
 Vanskelig å finne fram i planen. 

Til Byplanen: 

 Ønsker ikke endring i parkeringskrav i sentrum i forhold til gjeldende plan 
 Må ha billige og nok parkeringsplasser ved sykehuset og stasjonen 
 Parkeringshus i fjell slik det er planlagt, løser ikke parkeringsbehov på stasjonen eller sykehuset. 
 Parkeringsplasser i sentrum er viktig. 
 God framkommelighet i sentrum må også gjelde for biler. Senterpartiet ønsker gjenåpning av 

stengte/envegskjørte veger og ingen stenging av Nymosvingen. 
 Viktig at det ikke blir fortetting for enhver pris, at det tas hensyn til egne innbyggere og at det 

ikke bare bygges boliger for pensjonister (leilighetsbygg) i sentrum. 
 Boplikt i sentrum. 
 Kommunen må slutte å la innbyggerne styre utviklinga. 
 Viktig å tilby alternative bo- områder og tomter med større areal i områder rundt byen 
 Ti-minutters byen som prosjekt bør avvikles. 
 I miljørevisjonen må krav til eksisterende kollektivtilbud tas ut. 
 Hensynet til innbyggere og bedrifter som har valgt og bo og være her skal veie tyngst. 
 Gondol sees på som rimelig uaktuelt da det båndlegger svært mye areal. 
 Industrigata kan forlenges med alternativet ned ved Litra mot Hovemovegen. Matjord er det 

viktigste næringsarealet vi har. 

Kommentar: 
Innspillet tas med videre i planprosessen hvor Utvalg for plan og samfunnsutvikling er politisk 
arbeidsutvalg. 

 

30. Miljøpartiet de grønne 
Datert: 15.02.19 
ESA: 18/10432-88 KPA 
Hovedpunkter fra uttalelsen:  

 I en tid med store endringer og et Lillehammer som har som mål å bli Norges først nullutslippsby 
må kommunen spille på lag med befolkningen og skape tillitt. Ikke bare lytte til de mest 
ressurssterke med høyest røst.  

 Byutvikling 2044, Byromsanalysen m.fl. må være førende kunnskapsgrunnlag for 
boligutviklingen. MDG ønsker ikke flere områder til boligutvikling enn det er behov for. MDG 
ønsker ikke boligbygging i Ålsbygda, begrunner med bilbasert transport og slåttemark m.fl. 
Omdisponering av areal til boligbygging utenfor bykjernen må legges til grendene for å støtte 
utviklingen der. MDG ønsker at det lages en egen plan for grendene på linje med byplanen.  

 Lillehammer trenger boligprosjekt som tilbyr leiligheter til flere enn bare veletablerte. 
Kommunen bør starte et pilotprosjekt for såkalte «minihus», et tiltak for de som blir ekskludert i 
boligutvikling. Eksempel på fremtidsrettet boform, Høstmælingen økogrend. Kommunen bør 
gjennom bestemmelser pålegge fremtidsrettet løsninger. Lillehammer trenger prosjekt som 
øker mangfoldet og som gjør det mulig for flere å eie egen bolig, og ikke prosjekter med fokus 
på kortsiktig gevinst.   
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 Sentrumsnære, kunnskapsbaserte arbeidsplasser er lite arealkrevende, helst rundt 
skysstasjonen og Lurhaugen. Store arealressurser går tapt pga. ineffektivitet. Jordvernet krever 
transformasjon og fortetting av næringsarealer. Hovemoen bør skånes for næringsutvikling, bør 
prioritere fortetting/transformasjon i Industrigata og langs dagens E6. Eventuell næring i 
Hovemoen så må det opprettes et 200m belte mellom naturreservatet og næringsområdene. 
Forlengelse av Industrigata må svinge ned mot dagens E6 og ikke igjennom LNF-område.  

 Matjord skal ikke bygges ned, artsrike- og friluftsområder må også skånes. Bynære 
naturområder har en viktig rolle, for eksempel folkehelsen. Det må gjennomføres gode 
kartlegginger av biologisk mangfold slik at omdisponering vurderes på et godt faglig grunnlag. En 
plan for håndtering av rødlistearter må styrkes. 
Ønsker en kvartalsvis oversikt over hvor mye matjord som har blitt omregulert, et 0-mål.  

 For Nordseter må det utarbeides en områdeplan. Utbygging på Nordseter skal skje gjennom 
fortetting, og urørt natur skal forbli urørt. Gropmarka skal ikke åpnes for utbygging og etableres 
en markagrense. Behov for regionale planer som beskytter store sammenhengende 
naturområder. Utvikle fremtidsrettet kollektivtilbud som kan gjøre området attraktivt. 

 Kollektiv transport; kommunen må få et tilbud som oppleves tilgjengelig og er tilpasset 
hverdagen for befolkningen. De som ikke har gratis parkeringsplass er mer villig til å reise 
kollektivt, et forslag er å fjerne parkeringsplasser i bytte med busskort. Arealplanen legger til 
rette for å skape lavutslippssamfunn der korte avstander fører til redusert transportbehov, et 
levende sentrum og god livskvalitet.  

 
Kommentar: 
Innspillet tas med videre i planprosessen hvor Utvalg for plan og samfunnsutvikling er politisk 
arbeidsutvalg. 

 

31. Rødt Lillehammer 
Datert: 10.02.19 
ESA: 18/10584-13 KPA 
 
Hovedpunkter fra uttalelsen:  

 Innføre boplikt i Lillehammer sentrum. Et sentrum med for mange fritidsboliger reduserer byens 
mulighet til å være en levende helårsby.  

 Utbyggere har fått bygge i stor grad ut fra egne behov. Trenger et mer demokratisk 
«bygningsråd», med faglig kompetanse i planlegginga fra kommunens side og med større 
innflytelsesmuligheter for befolkningen. Viser til ByLab på Hamar.  

 Sosial boligbygging bør gjennomføres ved at kommunen bare godkjenner større boligprosjekter 
når de inkluderer rimeligere utleieboliger og/eller rimeligere småleiligheter til salgs. 

 Storgata må beholdes og utvikles. Kan ikke bygge ut mer småvarehandel på Strandtorget eller 
andre steder i kommunen, med unntak av dagligvarehandel i de seks bydelssentrene. 
Handelsareal i bydelssentrene skal ikke økes. En økning utenfor sentrum bør kun inkludere 
storvarehandel.  

 Markagrense (eller Byvekstgrense): Foreslår å utrede en markagrense rundt byen. Byen bør ha 
som hovedprinsipp å fortette, finne nok arealer til ny boligbygging uten å ta dyrebar mark og 
uberørt natur.  

 For å gå i retning klimanøytralitet må det bli en dramatisk økning i offentlig kommunikasjon. 
Listes opp noen alternativer. Behov for nytenking for å legge til rette for bilfritt sentrum. Gondol 
traséen foreslås fjernet. 
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 Offentlige rom: Positivt med utvikling av Terrassen og Bruparken. Stortorget må bli bilfritt. 
Parkering under bakken er en god plan, men kan ikke gjøres med kommunal finansiering. 
Lilletorget bør brukes aktivt til torghandel.  

Kommentar:  
Innspillet tas med videre i planprosessen hvor Utvalg for plan og samfunnsutvikling er politisk 
arbeidsutvalg. 

 

Privatpersoner, grunneiere og sameier 
 

32. Inge Aarhus 
Dato mottatt: 15.02.19 
ESA: 18/10432-106 KPA 
 
Hovedpunkter fra innspillet: 

 Planforslagets klimapåvirkning burde vært bedre utredet.  
 Lillehammers ambisjon om å bli en 0-utslippsby er uoppnåelig med arealgrepene i planen fordi 

det ikke er redegjort for klimakonsekvensene av planforslaget. Kommunen må utvikle et 
klimabudsjett. For kommuneplanens arealdel bør klimabudsjettet redegjøre for 
klimapåvirkningen fra: 

 valg og omfang av utbyggingsområder, 
 daglig transport, 
 byggeprosessen, 
 byggene i bruk. 

 Flere nye boligområder ligger utenfor foreslått langsiktig byvekstgrense. 
 Et funksjonelt parkeringsanlegg i fjell vil kreve innkjørsel/utkjørsel fra nord, øst, sør og vest. 

Bygging av to nye parkeringshus må utredes som alternativ til parkeringsanlegg i fjell. 
 Lillehammer identitet: Lillehammers konkurransefortrinn ligger neppe i kjedebutikkene i 

Storgata, men i kultur-, idretts- og natur og friluftstilbudet. Ved å prioritere disse og lignende 
kvaliteter kan byens best videreutvikles. 

 

Kommentar: 
Klima er håndtert på flere måter i planen. Viktigst er at planen legger til rette for fortetting og byvekst 
innenfra. Dette skaper en kompakt by og kompakte byer kan utvikles til å bli klimavennlige, blant annet 
gjennom nærhet til daglige gjøremål og arbeidsplasser som reduserer bilavhengighet. Det er lagt inn 
krav om bærekraftige løsninger for lokalisering av bygg, energi og materialbruk. I alle prosjekter over en 
viss størrelse skal det foreligge et klimaregnskap. 

Hensikten med byvekstgrensa er at det utenfor denne ikke skal tilrettelegges for nye større 
boligområder.  

Rådmannen er enig i at Lillehammer skal fortsette å profilere seg som kultur- og idrettsby. Byplanens 
intensjon er å bygge opp under dette blant annet gjennom å gi rom og utviklingsmuligheter for 
eksisterende kulturinstitusjoner og sikre byrommene og grøntstrukturen. 

 



 
 

32 

33. Advokatfirma Hald & co DA (Hageveien 8 AS)  
Datert: 14.02.19 
ESA: 18/10432-80 KPA 
 
Hovedpunkter fra uttalelsen:  

 For å kunne møte utviklingen innen dagligvarehandel (Kiwi) må det tillates høyere utnyttelse; Til 
etablering av ytterligere 500 m2 BRA næringsareal på de eiendommene som eies av Hageveien 8 
AS.  

 Bør ses i sammenheng med pågående prosess for Hagejordet. En avklaring på 
kommuneplannivå vil sikre legitimitet omkring prosessen.  

Kommentar: 
Det er satt en begrensing på 3000 kvm BRA for detaljvarehandel for bydelssentret i Søre Ål, og 
sentrumsformålet er redusert.  

Rådmannen har vurdert om bydelssentrene skal underlegges krav til områdereguleringer, men ser at 
dette vil kreve mer av kommunale planressurser og dermed kunne bli en hindring for rask 
gjennomføring av byggeprosjekter.  

 

34. Areal+ på vegne av Storgata 178 AS  
Dato mottatt: 15.02.19 
ESA: 18/10584-73 
 
Merknadsinnsender ønsker endret formål for område K2 slik at også privat tjenesteyting 
(kontorarbeidsplasser tilknyttet næringsformål) kan bli en del av formålet. Dette er begrunnet i at 
området skal disponeres sammen med boliger og at kontorformålet lettere lar seg forene med god 
bokvalitet i forhold til næring knytta til industri, produksjon og lager.  

 Planomriss reguleringsplan for Skurvakvartalet 

Kommentar:  
Området er i Byplanen etter høring benevnt som K3. Innenfor formålet tillates bolig, offentlig 
tjenesteyting begrenset til skole og barnehage, bytilpasset næring i form av småskalavirksomheter. 
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Boligandelen må være minst 40 % av totalt bruksareal (BRA) for arealet som omfattes av 
gjennomføringssonen. Området omfattes av gjennomføringssone H820 #4 - Bydel Nord. 

 
 

 

35. Areal+ på vegne av Rosenlund Bydelssenter AS med underselskaper  
Dato mottatt: 15.02.19 
ESA: 18/10584-72 
 

 Omriss av det gjeldende arealet 

Merknadsinnsender påpeker utfordringer og store negative konsekvenser for gårdeierne i dette 
området med Byplanens forslag til endret arealbruk for handel i dette området. Det påpekes videre at 
dette området er svært godt egnet for storvarehandel, og etterspørselen etter næringsarealer er 
begrenset/tilnærmet fraværende og vil forsinke/umuliggjøre ønsket transformasjon. 

Totalt sett beregnes en reduksjon av handelsarealet på minst 14.000 m2 i området. 

Det forslås følgende endringer: 

 Grensa mellom S2 og K2 justeres. Subsidiert utvides handel i S2 med 2000 m2 store formater. 
 Innarbeide deres del av K» inn i K3, kombinert med krav om boliger i deres del. Alternativt må 

storvarehandel inn som eget begrep i Byplanen og tillates i K2. 

Kommentar: 
Grensa mellom S2 og K2 er justert.  

For S2 gjelder følgende: Innenfor formålet tillates bolig, forretning, kjøpesenter, offentlig eller privat 
tjenesteyting, bytilpasset næring, grønnstruktur, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Det tillates 
totalt 12 000 m2 BRA til detaljvarehandel. 

For K2 gjelder følgende: Innenfor formålet tillates bolig, offentlig tjenesteyting begrenset til skole og 
barnehage og forretning til store handelsformater. Boligandelen må være minst 40 % av totalt 
bruksareal (BRA) for arealet som omfattes av gjennomføringssonen. Forretning tillates i form av store 
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handelsformater begrenset til totalt 15 000 m2 BRA. Området omfattes av gjennomføringssone H820 #3 
- Bydel Nord. 

 

36. Areal+ på vegne av First Breiseth Hotell  
Dato mottatt: 18.02.19 
ESA: 18/10584-66 
 
Hovedpunkter fra innspillet: 

 Området hører inn under både bygårdsbebyggelse og transformasjonsområde. Det er ikke 
samsvar mellom byggehøyder i disse områdene.  

 Gjeldende regulering viser plassering av gjennomgående gutu mellom Kirkegata og 
Jernbanegata over naboeiendommen i sør. Hotelleier foreslår at gutua/passasjen flyttes 
nærmere/inntil hotellet. 

 Handlingsprogrammet bør spesielt nevne fjerning av parkering og etablering av bylivstiltak på 
Stortorget samtidig med oppgradering av Kirkegata. 

 Beliggenheten til Breiseth tilsier et lavere krav enn 0,5 parkeringsplass pr. gjesterom. Forslag om 
å senke kravet for sentrumshoteller til 0,2 plasser pr. rom. 

Kommentar: 
Prinsippet er at strøkets karakter skal være premissgivende. I transformasjonsområdene åpnes for en 
høyere grad av fortetting gjennom regulering. Plassering av gutu er på detaljeringsnivå og vil skje 
gjennom reguleringsendring.  

Handlingsprogrammet omhandler oppfølging på transport og parkering. Innspillet tas med inn i dette 
arbeidet. 

Krav til parkering for hoteller er veiledende, og lavere krav kan vurderes i hvert enkelt tilfelle. 

 

37.  Arkitektene Fosse og Aasen på vegne av Olav Thon Gruppen  
Dato mottatt: 12.02.19 
ESA: 18/10584-20 
 
Arkitektene Fosse og Aasen på vegne av Olav Thon Gruppen foreslår boligbebyggelse i tilknytting til 
Strandtorget med ca. 200 boliger over 5 etasjer. Området er på ca. 17 dekar og regulert til friområde og 
næring-/ handelsvirksomhet. 
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Kommentar: 
Innspillet er konsekvensutredet. Området er ikke tatt inn i Byplanen med formål boligbebyggelse. 
Begrunnelsen for dette ligger i at tiltaket vil medføre en privatisering av eksisterende strandsone, 
området brukes til lek og aktivitet, det er utsatt for flom, det er forurensa grunn og det kreves 
opprustning av vegsystemet. Selv om boligbebyggelse her er bynært og attraktivt i forhold til 
strandsona, er de negative konsekvensene av slik betydning at tiltaket ikke kan anbefales. Videre er det 
tilstrekkelig boligarealer avsatt som fortetting og transformasjon i Byplanen til å dekke behovet i 
planperioden. Mulighetsstudiet Lilletorget-Strandtorget anbefaler dette området avsatt til grøntareal.  
 

38. Besseggen Arkitekter AS på vegne av initiativtakere 
Dato mottatt: 14.02.19 
ESA: 18/10584-42 
 
Skisseprosjekt for Lillehammer stadion (presentert i Utvalg for plan og samfunnsutvikling) er oversendt 
som innspill til Byplanen. 

Kommentar: 
Skisseprosjektet betyr en omdisponering av dette arealet til å omfatte boligformål. Prosjektet er ikke 
behandlet i sammenheng med Byplanen. 

 

39. Geir Braaten og Ann Kristin Lindås Hansen, Stein Helge og Lene Tingvoll 
Dato mottatt: 11.03.19 
ESA: 19/10584-103 
 
Merknaden gjelder krysset Anders Sandvigsgate/Messenlivegen. Innsenderne mener at Byplankartet 
viser en utvidelse i bredden fra Anders Sandvigsgate 8A og oppover Messenlivegen. Dette forslaget vil 
forverre deres mulighet til å kjøre ut i krysset, og det kan virke som frisiktsonen vil bli ytterligere 
begrenset. De ber om at deres utkjørsel til Messenlivegen og krysningspunkt for myke trafikanter 
ivaretas på en bedre måte. Alternative løsninger bør utredes. 

Kommentar: 
Byplankartet viser her eksisterende regulering til vegformål. Prosjektering av veganlegg er ikke tema for 
en kommunedelplan på dette nivået. Detaljering av vegløsning her må bli et tema i en ev. vegregulering/ 
-prosjektering. 

 

40. Bypatrioten  
Dato mottatt: 28.12.19 
ESA: 18/10584-3 
 
Bypatrioten protesterer mot fortetting ved å bygge i høyden i en småby. Det bør være 
høydebegrensninger for å opprettholde grønne lunger og på grunn av trivselsfaktoren. Han etterlyser 
byggeskikk i det politiske miljøet i kommunen.  

Kommentar:  
Merknaden tas som en meningsytring. Rådmannen mener for øvrig dette er godt ivaretatt i Byplanen. 
Det er lagt til rette for å tilpasse nye prosjekter til strøkets karakter. Det er lagt inn grønnstruktur både i 
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form av hensynssoner og dedikerte arealer avsatt til dette formålet. Byggeskikk er søkt ivaretatt 
gjennom særskilte bestemmelser for arkitektur og estetikk. 

 

41. Cognica as v/Bente Bøhler  
Dato mottatt: 12.02.19 
ESA: 18/10584-16 
 
Cognica as ved Bente Bøhler, eier av eiendommen gnr/bnr 200/378 og 200/1859 («Svaneredet») ønsker 
å utvikle den til offentlig/privat tjenesteyting i form av omsorgs- og seniorboliger. De mener at på denne 
måten sikrer de positiv utnyttelse og oppgradering av eiendommen, sørger for allmennyttig bruk og 
utelukker privatisering av strandsonen.  

Kommentar:  
Planbestemmelser for område K7 sikrer denne muligheten. 

 

42. Eiendom og Utvikling Lillehammer AS 
Dato mottatt: 15.02.19 
ESA: 18/10584-86 
 
Selskapet eier Gudbrandsdalsvegen 187 AS («Lillehammer Bil-anlegget»). 

Hovedpunkter fra innspillet: 

 Foreslår at det tillates detaljhandel mot Gudbrandsdalsvegen inn mot bydelssenteret 
Rosenlund. 

 Forslaget begrunnes ut fra to hovedpunkter; klimanøytral utvikling og at byen skal vokse mot 
nord. 

 Avgrensingen av bydelssenteret Rosenlund gjør at handelen i bydelssenteret monopoliseres. 
 Spørsmål om hva som er realistisk bærekraftig utnyttelse av dagens næringsbebyggelse på 3300 

kvm. Utfordrende å kombinere industri og boliger. 
 Det er ikke bærekraftig å rive eksisterende næringsbygg på eiendommen.  
 Den nye arealplanen må tillate en utnyttelse som er egnet i kombinasjon med boliger.  
 Beskriver den trafikale situasjonen i områder, og viser til at eiendommen har god og sikker 

tilgjengelighet. 
 Påpekes at bydelssenteret i Rosenlund har en eier som neppe vil tillate andre enn egne 

handelskonsepter i området, at handel på denne siden av Gudbrandsdalsvegen vil lokaliseres 
nær boligkonsentrasjonen i Nordre bydel sammenliknet med i Rosenlund.  

 Det foreslås endringer som vil gi en bærekraftig løsning for eiendommen som ivaretar alle 
hensyn; 
 Eiendommen tillates bebygd med boliger. 
 Eksisterende næringsbygg tillates fortsatt utnyttet til handel. 
 Det legges inn begrensning på handelsarealets større, men ikke på vareslag. 
 Kravet om kontor fjernes. 
 Bensinstasjonen beholdes, og i tilknytning til denne etableres logistikkpunkt for 

post/pakker/innlevering/utlevering.  
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Kommentar: 
Restriksjonen mot handel på denne siden av Gudbrandsdalsvegen opprettholdes. Handel konsentreres 
til arealet som er avsatt til sentrumsformål – bydelssenter.  

Eiendommen inngår i område K3, og boliger er ønskelig her. Det er mulighet for offentlig tjenesteyting 
begrenset til skole og barnehage.  

Bensinstasjonen kan beholdes så lenge området ikke skal omdisponeres til annet formål. 

 

43. Exist Internet AS (EI) og Lykstad Owren Eiendom AS (LOE) 
Dato mottatt: 14.02.19 
ESA: 18/10584-35 
 
Exist Internet AS (EI) og Lykstad Owren Eiendom AS (LOE) påpeker at ett av foreslåtte grøntarealer jf. 
plankart G3 brukes i dag til varelevering (to ganger daglig) og henting av avfall i forbindelse med 
næringsvirksomhet – utleie av eiendom, butikk og nettbutikk. Området brukes også som ansatt- 
og kundeparkering. En slik endring vil komplisere praktisk drift av virksomheten og i sentrum. 

Kommentar:  
Formålet grønnstruktur for G3 er tatt ut. 

 

44. Pål Fløtre og Line Elisabeth Børresen 
Dato mottatt: 11.03.19 
ESA: 18/10584-100 
 
Innspillet gjelder forslag fra Borettslaget Hammerseng I om å endre formål for et område under gnr/bnr 
53/225. Forslaget innebærer endring av formål i tråd med dagens bruk som er lekeplass. 
Merknadsinnsender støtter forslaget fra Borettslaget Hammerseng I. Det argumenteres med at 
kommunen ved å avsette dette området til boligformål, setter utbyggers profitt foran barn og unges 
behov. Det vises også til at andre områder i nærheten ikke nødvendigvis har samme kvalitet som 
lekeområde. Det henvises til Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge.  

Kommentar: 
Rådmannen registrerer at det er stort engasjement fra beboere i dette området for å få beholde dette 
arealet som grøntareal og lekeområde. Området opprettholdes til boligformål slik det er avsatt i 
reguleringsplanen for området. Det henvises til konklusjonen i konsekvensutredningen for innspillet.  

 

45. Pål Fløtre og Kristian Kvisberg-Lium 
Dato mottatt: 11.03.19 
ESA: 18/10584- 99 og 101 
 
Innspillene gjelder forslag fra Borettslaget Hammerseng I om å endre formål for et område under 
gnr/bnr 53/225. Forslaget innebærer endring av formål i tråd med dagens bruk som er lekeplass. 
Innspillet er undertegnet barn som gir sin støtte til forslaget fra Borettslaget Hammerseng I. De 
representerer barn og ungdom som mener at kommunene er nødt til å bevare lekeplassen ved 
Hammerseng, der barn har lekt i 40 år. 
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Kommentar: 
Rådmannen registrerer at det er stort engasjement fra beboere i dette området for å få beholde dette 
arealet som grøntareal og lekeområde. . Området opprettholdes til boligformål slik det er avsatt i 
reguleringsplanen for området. Det henvises til konklusjonen i konsekvensutredningen for innspillet.  

 

46. Fredrik Frisenberg 
Dato mottatt: 12.02.19 
ESA: 18/10584-22 
 
Hovedpunkter fra innspillet:  

 Det bør ikke legge opptil økt detaljvarehandel i bydelssentre og Strandtorget. Både netthandel 
og nedleggelse av fysiske butikker forventes å eskalere i årene som kommer og Byplanen burde 
heller strammet inn enn å utvide og fragmentere handelen.  

 Lillehammers politikere har vedtatt at de ønsker et levende sentrum, samt vekst innenifra og ut. 
Med de vedtatte strategiene burde planene gått motsatt vei og heller strammet inn på tillatt 
areal for detaljhandel. Å legge til rette for kjøpesenterbasert vekst er i utakt med tiden og 
nasjonale føringer for å utvikle gode og levedyktige bysentrum, og det stopper ikke 
handelslekkasjen.  

 Tallmaterialet i planen som ligger til grunn for varehandelsanalysen er utdatert. Det gjør 
beslutningsgrunnlaget svært tvilsomt.  

 Konkrete forslag til løsning for å bevare balansen mellom sentrum og de ulike sentre er: 
- Økning av detaljhandel på Strandtorget til 33000 kvm. Hele økningen skal være til store 

handelsformater over 1500 kvm – og til nye arealer og konsepter.  
- Totalt 20000 kvm detaljhandel på Rosenlund hvorav 12000kvm til store handelsformater 

over 1500 kvm og 8000 kvm til lett varehandel.  
- Økning fra dagens 3000 kvm til 3500 kvm på Søre Ål og kun utvidelse ved dagens 

bydelssenter. 
- Ingen økning i detaljhandel på Vingnes.  

 Skysstasjonen må ikke reguleres til grøntområdet, men heller gode byrom mellom byggene når 
prosjektet skrider frem.  

 Bak biblioteket bør det legges til rette for gangsone, men at det kan fortettes og utvikle 
området. Samme for Storgata 73-77 som er naturlig fortettingsområde.  

Kommentar:  
Detaljvarehandel i bydelssentrene søre Ål og Vingnes er redusert. Det er presisert i bestemmelser at 
handelen skal være i form av dagligvarer. I Rosenlund bydelssenter settes en øvre grense på 
detaljvarehandelen lik den som er i dagens kommuneplan og gjeldende reguleringsplan. Rådmannen 
anbefaler fortsatt å holde på konseptet om 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 (endret i revidert plan) 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. 
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Skysstasjonen er ikke avsatt til grøntområde. Den er en del av et større transformasjonsområde hvor 
grøntstrukturen skal detaljeres gjennom områdereregulering. 

Fortettingsmulighetene er beregnet ut fra et teoretisk potensial. Kunnskapsgrunnlag er en 
fortettingsanalyse som omtales i planbeskrivelsen.   

Nærings- og handelsanalysene som er benyttet som kunnskapsgrunnlag for Byplanen ble utført til 
arbeidet med denne, og selv om noen tall allerede kan være utdatert legges denne til grunn. 
Rådmannen anbefaler uansett å redusere detaljvarehandelen som omtalt over. 

 

47. Kai Funderud og Gunhild Wedum 
Dato mottatt: 08.03.19 
ESA: 18/10584-94 
 
Innspillet gjelder forslag fra Borettslaget Hammerseng I om å endre formål for et område under gnr/bnr 
53/225. Forslaget innebærer endring av formål i tråd med dagens bruk som er lekeplass. 
Merknadsinnsender støtter forslaget fra Borettslaget Hammerseng I.  

Kommentar: 
Rådmannen registrerer at det er stort engasjement fra beboere i dette området for å få beholde dette 
arealet som grøntareal og lekeområde. Området opprettholdes til boligformål slik det er avsatt i 
reguleringsplanen for området. Det henvises til konklusjonen i konsekvensutredningen for innspillet.  

 

48. Rannveig Funnerud  
Dato mottatt: 16.02.19 
ESA: 18/10584-77 
 
Merknadsinnsender synes minihus-konseptet virker meget interessant og håper det blir tatt opp til 
vurdering. 

Kommentar:  
Planen har retningslinjer for å sikre en variert sammensetning av boligtyper og -størrelser og boliger i 
flere prisklasser. Formålet er varierte bomiljøer og lettere tilgang til det ordinære boligmarkedet for alle. 
Alternative bygge- og boformer bør vurderes ved regulering og tiltak. Med alternative bygge- og 
boformer menes f.eks. bokollektiv, minihus, økogrend, bærekraftige boliger og boformer som bygger på 
«connected living»-prinsipper. Slike konsepter skal vurderes spesielt for to transformasjonsområder, 
Mesnadalen og bydel Nord. 
 

49. Gudbrandsdalens Uldvarefabrikk AS 
Dato registrert: 15.02.19 
ESA: 18/10584-46 
 
Hovedpunkter fra innspillet: 

 Positivt at Mesnadalen både kan og bør utvikles videre, og vil bidra til dette gjennom at de har 
arealer som er godt egnet til boligformål. 
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 Forutsetter fortsatt drift i sine fabrikklokaler. 
 Ny adkomst vil være en forutsetning for å kunne videreutvikle tomtearealene.  
 Vegløsning for eksisterende næring og boliger i området må være avklart og tidfestet før 

utvikling av Lurhaugen og Mesnadalen. 

Kommentar: 
Problemstillingen blir en del av arbeidet med områdeprogram for dette transformasjonsområdet.  

 

50. Hammermo FUS barnehage AS 
Dato mottatt: 08.03.19 
ESA: 18/10584-97 
 
Innspillet gjelder forslag fra Borettslaget Hammerseng I om å endre formål for et område under gnr/bnr 
53/225. Forslaget innebærer endring av formål i tråd med dagens bruk som er lekeplass. 
Merknadsinnsender støtter forslaget fra Borettslaget Hammerseng I om at området fortsatt skal være 
lekeplass. Barnehagen bruker lekeplassen mye og den er et viktig friområde for nærområdet. 

Kommentar: 
Rådmannen registrerer at det er stort engasjement fra beboere i dette området for å få beholde dette 
arealet som grøntareal og lekeområde. Området opprettholdes til boligformål slik det er avsatt i 
reguleringsplanen for området. Det henvises til konklusjonen i konsekvensutredningen for innspillet.  

 

51. Hammerseng borettslag ved Ola Herseth 
Dato mottatt: 08.03.19 
ESA: 18/10584-90 
 
Innspillet gjelder forslag fra Borettslaget Hammerseng I om å endre formål for et område under gnr/bnr 
53/225. Forslaget innebærer endring av formål i tråd med dagens bruk som er lekeplass. De ønsker en 
oppdatering av byplanen i tråd med faktisk bruk av arealet i over 40 år, og i tråd med våre dagers vekt 
på hensyn til barn og unge, trygge lekearealer, folkehelse, rekreasjonsmuligheter, kulturvern og 
lokalmiljø.  
 
Følgende er listet som begrunnelse for forslaget: 

 Arealet har vært i bruk til lek, fotball, ski, aking og sykling siden området rundt ble bebygget på 
1970-tallet.  

 Arealet ligger som en grønn lunge mellom pilegrimsleden langs Gamlevegen og gårdstunet på 
Hammerseng gård.  

 Fra Gamlevegen er arealet et utsiktspunkt mot Hammerseng og utover Mjøsa og landskapet 
rundt.  

 Arealet har trafikksikker adkomst fra Gamleveien, og ligger skjermet som et trygt sted for aktive 
barn.  

 På arealet er det fotball-løkke, lekeapparater, bord og benker. Over fotball-løkka går det en 
veltråkket sti fra Stabbursvegen opp til Gamlevegen.  

 Lekeplassen har en bratt bakke midt på som brukes til bakkesykling på sommeren og ski- og 
kjelkebakke om vinteren. Lekeplassen er i bruk hele året, også av barn/ungdom som har vokst 
fra lekeapparatene. 

 En nedbygging av arealet vil derfor ramme barn og ungdom i området ekstra hardt. 
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Kommentar: 
Rådmannen registrerer at det er stort engasjement fra beboere i dette området for å få beholde dette 
arealet som grøntareal og lekeområde. Området opprettholdes til boligformål slik det er avsatt i 
reguleringsplanen for området. Det henvises til konklusjonen i konsekvensutredningen for innspillet.  

 

52. Solveig Heim 
Dato mottatt: 15.02.19 
ESA: 18/10584-47 
 
Hovedpunkter fra innspillet vedrørende Byplanen: 

 Fremme en byutvikling med nullutslipp av klimagasser, nærhet til naturen og inkluderende 
mangfold av innbyggere i ulike livssituasjoner og livsfaser. 

 Sørge for at det tilbys et variert utvalg av egnede boliger for sosial boligbygging. 
 Bygge energieffektive og miljøvennlige boliger. 
 Tilrettelegge for alternative former for hagebruk i byen. 
 Satse på radikal styrking av ulike former for kollektivtransport. 
 Ta vare på den unike sjarmen i bykjernen og vektlegg verneverdiene. Tilrettelegg for lite 

arealkrevende arbeidsplasser i sentrum. Still miljøkrav. Småvarehandel må ikke økes andre 
steder enn i sentrum. Bydelssentrenes handelsareal må ikke økes. 

 Offentlige byrom må fungere som sosiale møteplasser og oaser. 

Kommentar: 
Rådmannen tar dette innspillet som en meningsytring. Rådmannen mener Byplanens intensjoner for 
fortetting med kvalitet, tilrettelegging for at folk kan gå og sykle til daglige gjøremål, styrke av sentrum 
og satsning på byrom er viktige steg i retning av en fremtidsrettet by- og sentrumsutvikling.  

 

53. Tor-Even Heltorp  
Dato mottatt: 14.02.19 
ESA: 18/10584-27 
 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Mener konsekvensene av Bybane/Gondol ikke er utredet godt nok for å kunne legge inn en 
hensynssone i Byplanen. Han skriver videre at det er flere påstander i dokumentet som er 
diskutable og påpeker flere negative virkninger av en eventuell etablering. Gondol vil være 
forstyrrende og faretruende i byens sentrum og nære turområder og planlegging vil kunne 
splitte befolkningen i Lillehammer. Det anmodes om at Gondolbane over sentrum tas ut av areal 
og byplanen. 

 Mener planen gir for stort tolkningsrom og usikkerhet for hvordan byen skal utvikle seg. 
Etterlyser tydeligere språk, bedre beskrivelse av utfordringer, mer presise regler, klarere 
begrunnelser for valg som gjøres, faglighet, åpenhet og bevisstgjøring rundt byutviklingen. 
Uklart språk kan være et demokratisk problem. 
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Kommentar:  
Hensynssone for gondol ligger inne i planen. Konsekvensen vil bli utredet dersom det blir aktuelt å 
regulere for denne. 

Når det gjelder uklart språk tar Rådmannen dette til etterretning. 

 

54. Svein Hole  
Dato registrert: 15.01.19 
ESA: 18/10584-5 
 
Svein Hole har innspill til mulighetsstudie, aksen Strandtorget – Lilletorget. Nedre Sorgendal gård ligger 
på en haug av løsmasse. Ved påhugg for tunnel sørøst for Sorgendal transformatorstasjon må det graves 
ut så mye masse at hele bebyggelsen på Nedre Sorgendal gård vil måtte rives. I utkastet til Byplan er 
disse byggene vist som bevaringsverdige bygninger. Han minner også om at Sorgendalstunnelen heller 
ikke er sprengt i fjell: Løsmassene ble gravd ut, det ble støpt hvelving, og så ble det fylt tilbake. En 
kommer mye nærmere fjell i dagen, ved å ta et tunnelinnslag nederst i det ubebygde området nedenfor 
Sliperivegen 2 (det gamle kontorbygget til Kartongen). Dit er det svært enkelt å komme ved å bruke 
dagens adkomst nordøst for Strandtorget, og så lage ny veg inn i fjellet istedenfor å svinge opp i dagens 
Sorgendalstunnel. 

Kommentar:  
Prosjekteringen av et ev. tunnelinnslag som skissert i mulighetsstudien vil komme på et senere tidspunkt 
når dette ev. skal gjennomføres, og er ikke tema for en kommunedelplan på dette nivået. 

 

55. Ragnhild Holmen Bjørnsen 
Dato registrert 15.02.19 
ESA: 18/10584-49 
 
Innspillet omhandler prosjekt minihus.  

Hovedpunkter fra innspillet: 

 Det henvises til behov og tilbakemelding er på at det er flere grupper som ønsker denne 
boformen. Spesielt fremheves de som er i kreative yrker med ustabil og lav inntekt, samt enslig 
forsørgende og andre voksne som ønsker en permanent og trygg boligløsning.  

 Minihus gir boformer som er miljøvennlige og gir et tilbud til de som ønsker et grønnere 
boalternativ.  

 Minihus gir muligheter for ulike løsninger for ulike individer. De kan kombineres med 
verksteder, små gallerier m.m. 

 Det foreslås å legge til rette for slike løsninger på små og mellomstore tomter både i sentrum og 
utenfor.  

 Ønsker at dette skal være prosjekter som bruker lokal kompetanse. 
 Pilotprosjekter med minihus vil være reklame for byen og tiltrekkende for voksne som ser etter 

miljøvennlige og kreative boligløsninger. 

Kommentar: 
Planen har retningslinjer for å sikre en variert sammensetning av boligtyper og -størrelser og boliger i 
flere prisklasser. Formålet er varierte bomiljøer og lettere tilgang til det ordinære boligmarkedet for alle. 
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Alternative bygge- og boformer bør vurderes ved regulering og tiltak. Med alternative bygge- og 
boformer menes f.eks. bokollektiv, minihus, økogrend, bærekraftige boliger og boformer som bygger på 
«connected living»-prinsipper.  

I transformasjonsområdene i bydel Nord og Kirkegata/Skysstasjonen/Lurhaugen-Mesnadalen skal det 
lokaliseres arealer til alternative bygge- og boformer. Disse er definert som en eksperimentell sone / et 
byøkologisk forsøksområde. I sonen må det klargjøres hvilke byggtekniske krav som eventuelt kan 
fravikes. 

 

56. Kåre Hosar 
Dato mottatt: 15.02.19 
ESA: 18/10584-71 
 
Merknadsinnsender mener boligbygging på nederste del av tennisbanene vil føre til at tennisbanene blir 
innebygget og ikke vil gi mulighet for utvidelse/bruk av disse i framtida. Det påpekes at det ikke er 
samsvar mellom temakart lekeplasser og byrom og hovedkartet når det gjelder arealbruken for dette 
arealet. 

Kommentar: 
Det legge ikke til rette for boligformål på tennisbaner i Nordre Ål, området opprettholdes som 
grønnstruktur. Temakart og plankart er justert slik at de nå samsvarer.   

 

57. Sam Hughes  
Dato mottatt: 14.02.19 
ESA: 18/10584-30 
 
Sam Hughes mener at minihus – en liten, frittstående boenhet, under ca. 50m2, bør vurderes som en del 
av Byplanen. Disse bør få en egen definisjon. For eksempel kan man tillate: 

 Bruk av tomter under dagens minimumsstørrelse for boligtomter (600m2) til dette formålet. 
 Åpne opp for flere enheter med begrenset størrelse på én tomt. 
 Ingen krav til universal utforming for å gi mulighet for effektive planløsninger i begrenset areal. 

Kommentar:  
Planen har retningslinjer for å sikre en variert sammensetning av boligtyper og -størrelser og boliger i 
flere prisklasser. Formålet er varierte bomiljøer og lettere tilgang til det ordinære boligmarkedet for alle. 
Alternative bygge- og boformer bør vurderes ved regulering og tiltak. Med alternative bygge- og 
boformer menes f.eks. bokollektiv, minihus, økogrend, bærekraftige boliger og boformer som bygger på 
«connected living»-prinsipper.  

I transformasjonsområdene i bydel Nord og Kirkegata/Skysstasjonen/Lurhaugen-Mesnadalen skal det 
lokaliseres arealer til alternative bygge- og boformer. Disse er definert som en eksperimentell sone / et 
byøkologisk forsøksområde. I sonen må det klargjøres hvilke byggtekniske krav som eventuelt kan 
fravikes. 
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58. Sølvi Høibakken  
Dato mottatt: 12.02.19 
ESA: 18/10584-14 
 
Sølvi Høibakken etterlyser muligheter for å etablere mangfoldige boligløsninger som f.eks. minihus. Det 
vil gjøre det mulig for mennesker med ulike behov og ressurser å komme inn på boligmarkedet.  

Kommentar:  
Planen har retningslinjer for å sikre en variert sammensetning av boligtyper og -størrelser og boliger i 
flere prisklasser. Formålet er varierte bomiljøer og lettere tilgang til det ordinære boligmarkedet for alle. 
Alternative bygge- og boformer bør vurderes ved regulering og tiltak. Med alternative bygge- og 
boformer menes f.eks. bokollektiv, minihus, økogrend, bærekraftige boliger og boformer som bygger på 
«connected living»-prinsipper.  
 
I transformasjonsområdene i bydel Nord og Kirkegata/Skysstasjonen/Lurhaugen-Mesnadalen skal det 
lokaliseres arealer til alternative bygge- og boformer. Disse er definert som en eksperimentell sone / et 
byøkologisk forsøksområde. I sonen må det klargjøres hvilke byggtekniske krav som eventuelt kan 
fravikes. 

 

59. Pål Brekke Indregard og Vilde Kamfjord med flere 
Dato registrert: 15.02.19 
ESA: 18/10584-45 
 
Innspillet gjelder kommunens tomt gnr 52 bnr 212 i Gausdalsgate 153 A og B. 

Hovedpunkter fra innspillet: 

 Omregulering og utbygging av denne tomta er svært uklokt. Slik planen ser ut nå, vil de komme i 
konflikt med kommunens uttalte mål om variert boligsammensetning og demografisk fordeling. 

 En utbygging vil føre til enda mer trafikk. 
 Ønsker at kommunen skal beskytte Gausdalsgata 153 A og B mot framtidig utbygging. De 

anbefaler i stedet en «grønn» utvikling av området med redusert biltrafikk, økt tilgjengelighet 
for myke trafikanter og generell brukervennlighet for beboerne i området. 

 Det foreslås alternative tiltak til utvikling/tilrettelegging av i området. 

Kommentar: 
Fortetting på denne tomta er i tråd med Byplans hovedgrep for byvekst innenfra, men det skal også 
være med høy kvalitet. Grønne arealer må derfor sikres gjennom reguleringsplan.  

 

60. Svein Petter Klausen 
Dato mottatt: 15.02.19 
ESA: 18/10584-41 og 38  
 
Det legges ved og vises til to leserinnlegg i GD angående temaet. 

Hovedpunkter fra innspillet og leserinnleggene:  
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 Kommenterer de mange gule felt for ny boligbebyggelse oppover langs Messenlivegen 
Vårsetergrenda, Røyslimoen og oppover langs Nordsetervegen. Engang var det slik at liene og 
åsene mot øst ikke skulle pakkes ned av bebyggelse. 

 Transport som skal planlegges i forkant, trafikk kan reguleres etterpå. 
 Møllestua skulle flyttes fra å ligge midt i gateløpet – leser ingenting om det. 
 Leser heller ingenting om boliggaten Grønstadgate. 
 At Lillehammer er en av 12 kommuner i Gudbrandsdal-regionene reflekteres ikke i 

kommuneplanen. Regional plan for Gudbrandsdalslågen vedkommer også oss. 
 Kan ikke se at planene reflekterer de viktige konsekvenser av å flytte E6, mht visjoner for 

kollektiv transport. Det vise en opphoping av næringsarealer nær E6 i Hovemoen. Det ønskelige 
ville være at nye E6 kunne løpe gjennom en romslig grønn korridor i stedet snauhogde arealer 
og stygge næringsbygg. 

 Trase for 2-spors jernbane vises ikke i planen, i forrige plan var den foreslått både over og under 
bakken fordi utvidelse på bakken var vanskelig å få til. 

 Kan diskutere byspredning kontra konsentrert byutvikling. Det store prosjektet Byutvikling Nord 
fra forrige periode synes forlatt, eller redusert til to små biter uten viste bebyggelsesprinsipper. 
Spør hva kommunen fikk ut av de store eiendommene til Nortura og Litra som reiste sin veg. Nå 
er dette området mer typisk for byspredning enn for konsentrert byutvikling. 

 Det ser ut til at handelen skal flyttes ut av sentrum med Strandtorget utpekt som motor i 
handelsbyen Lillehammer. Disposisjonene i planene er mye baser på råd fra Vista Analyse – 
stiller spørsmål ved om de er å stole på når det gjelder bærekraftig utvikling. 

 Transportårene er vist som før. En gatebruksplan er fortsatt i det blå.  
 Minner om at byplanlegging også er kunst. Kvalitetskrav til rommene mellom husene burde 

stilles. 
 Det er ikke noe i foreliggende planer som forteller om en bedring når det gjelder bygningsvernet 

slik at det gamle bysentrum med handel og kultur kan overleve. 
 Kommentar til om gjennomføringssonene er en redningsmanøver for Strandtorget eller for 

sentrum. 
 Handlingsprogrammet om byrom er et godt stykke unna en plan for byrommene. 
 Gondolbane tar fokus vekk fra konkrete oppgaver - til skrekk og gru både økonomisk og estetisk. 
 Parkering i fjell: Viktig hvor inn og utkjøring fra parkeringshallen møte byen. 
 Sykehus, Høyskolen og Fåberg tettsted er ikke nevnt i planene. 
 Kommunen kunne ha formulert en boligpolitikk. Fritidsboligene i Sjøseterlia er et rart forslag – 

blir det et nytt boligfelt. 
 Det påpekes at mange verna bygninger er ute av bruk og dermed ikke brukbare til noe. Disse må 

vurderes ned, mens de viktige husene i bruk må vurderes opp. 

Kommentar: 
Rådmannen tar dette innspillet som en meningsytring. Rådmannen mener at Byplanens plangrep er 
viktige steg i retning av en by- og sentrumsutvikling slik som ønsket i dette innspillet.  

 

61. Tor Kolden  
Dato mottatt: 15.02.19 
ESA: 18/10584-59 
 
Innsender har merknad til transformasjonsområdene delområde 5 Sorgendal og delområde 2 
Lurhaugen: 
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 Utforingene for utviklingen av disse eiendommene er atkomst. 
 Utvikling av delområde 2 kan ikke iverksettes før det er planlagt en helhetlig løsning for atkomst 

for delområde 5. Dette bør fastsettes i rekkefølgebestemmelser. 
 Det er avvik mellom Temakart 4 Gjennomføringssoner og temakart fortetting nå det gjelder 

transformasjonsområdene. 

Kommentar: 
Problemstillingen blir en del av arbeidet med områdeprogram og påfølgende regulering for dette 
transformasjonsområdet.  

Temakart fortetting er et ikke rettskraftig kunnskapsgrunnlag for å beregne et teoretisk potensial og det 
er ikke nødvendigvis helt sammenheng mellom avgrensingene i dette og det som har blitt det endelige 
resultatet i planforslaget.  

 

62. Emanuelle Lepetit-Barbier  
Dato mottatt: 14.02.19 
ESA: 18/10584-32 
 
Emanuelle Lepetit-Barbier ønsker en tilrettelegging av områder med minihus som boform for 
førstegangskjøpere. Det kan også tenkes minihus som fortetting i småhusområder. 

Kommentar:  
Planen har retningslinjer for å sikre en variert sammensetning av boligtyper og -størrelser og boliger i 
flere prisklasser. Formålet er varierte bomiljøer og lettere tilgang til det ordinære boligmarkedet for alle. 
Alternative bygge- og boformer bør vurderes ved regulering og tiltak. Med alternative bygge- og 
boformer menes f.eks. bokollektiv, minihus, økogrend, bærekraftige boliger og boformer som bygger på 
«connected living»-prinsipper.  

I transformasjonsområdene i bydel Nord og Kirkegata/Skysstasjonen/Lurhaugen-Mesnadalen skal det 
lokaliseres arealer til alternative bygge- og boformer. Disse er definert som en eksperimentell sone / et 
byøkologisk forsøksområde. I sonen må det klargjøres hvilke byggtekniske krav som eventuelt kan 
fravikes. 

63. Mona Lien  
Dato mottatt: 15.02.19 
ESA: 18/10584-17 
 
Mona Lien er beboer i Busmoen, Olsen Bergs gate. Hun mener at det er for lav utnyttelsesgrad på små 
tomter i forhold til hva de store prosjektene i nærheten har. 

Kommentar:  
Prinsippet er at strøkets karakter skal være premissgivende for ny bebyggelse. Bestemmelser til de ulike 
områdetypene legger føringer.  

 

64. Lillrent AS/Lillrent Eiendom AS 
Dato mottatt: 15.02.19 
ESA: 18/10584-40 
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Innsender er eier av et betydelig areal innenfor gjennomføringssone H820 #4. 

Hovedpunkter fra innspillet: 

 Utvikling i området er velkommen og åpner muligheter for videre utvikling av deres bedrift. 
 Åpning for boliger i området er interessant da deres arbeidstakere jobber skift og flere har en 

midlertidig bosituasjon på Lillehammer. 
 Kravet om områderegulering kan føre til at utvikling og initiativ i området må stilles på vent. 

Viktig at det legges trykk på dette arbeidet. 
 Understreker at fortsatt drift av vaskeriet må sikres ved utviklingen av området. 
 Ser muligheter for at overskuddsvarme fra bedriftens virksomhet kan brukes for oppvarming av 

nye boenheter. 
 Forstår det slik at kravet om en boligandel på 40 % BRA må gjelde delområdet som helhet og 

ikke enkelttomter. 
 Følgende krav hindrer utvikling og fortetting på egen tomt: 

 Krav til nærlekeplass 
 Krav til parkering under bakken 
 Krav om at nye bygg skal utføres i passivhusstandard 
 Krav til felles uteoppholdsareal 

 Positivt at det åpnes for diskusjon om maksimale høyder. 

Kommentar: 
Rådmannen merker seg at eier her er positiv til utvikling for eiendommen. For eiendommer som inngår i 
gjennomføringssonen for transformasjon og områderegulering legges til grunn initiativ, samarbeid og 
medvirkning fra eierne og interessenter i området. Dette er nøkkelen for å få gjennomført 
transformasjonen. De momenter som her påpekes blir tema i dette samarbeidet. 

Kravet om en boligandel på 40 % BRA gjelder delområdet som helhet og ikke enkelttomter. 

Krav som menes at hindrer utvikling og fortetting på tomta er viktig for å sikre gode bomiljøer og en 
bærekraftig byutvikling. Disse kan tilpasses og presiseres gjennom en områderegulering så lenge 
intensjonen fortsatt er til stede.  

 

65. Asgeir Linberg  
Dato mottatt: 03.01.19 
ESA: 18/10584-4 
 
Asgeir Linberg mener det er behov for en trase for skiløpere på vinteren og vandrere på sommeren fra 
Badedammen ev. Tverrløypa og ned til sentrum. Byen skal ha nærhet til hverdagsfunksjoner, byen skal 
være tilrettelagt for barn og ungdom, byen skal ha gode nettverk av stier som legger til rette for utfart i 
bynære friluftsområder. Byen skal også være den mest attraktive «Mjøsbyen» for hytte og 
turistmarkedet står det i høringsforslaget. Dette er målsetninger det ikke er så vanskelig å si seg enig i. 
Visjoner og mål trenger handlingsplaner og hva gjør Lillehammer til en attraktiv by for turister, 
innflyttere og ikke minst for oss som bor her? Lillehammer trekker frem sentrum som en styrke for 
attraktiviteten og det planlegges 1000 nye boenheter i sentrum som trenger fasiliteter for fritids- og 
helsefremmende tiltak. En tursti/skiløype til og fra byen vil være et perfekt tiltak som vil gi byen en unik 
tilknytning til marka og de fine løypene/stiene. Dette vil gjøre godt for både befolkningen, næringslivet 
og ikke minst turismen i byen. 
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Kommentar:  
Gjennom Byplanen er det arealmessig lagt til rette for et sammenhengende byromsnettverk med gode 
tilganger fra boligområdene til grønnstrukturen både på tvers og på langs. Dette følges opp i 
handlingsprogrammet som omhandler byrom spesielt, med konkrete forslag til tiltak, tilrettelegging og 
gjennomføring. 

 

66. LPO arkitekter på vegne av Geir Ove Husum 
Dato mottatt: 21.12.18 
ESA: 18/10584-2 
 
Innspillet gjelder eiendommen gnr. 61/bnr. 8, 9 og 50 og gnr. 200/bnr. 1433, adr. Dampsagvegen 9. 
Eiendom er regulert til offentlig friområde (park/turveg) i reguleringsplan for et område mellom 
Strandpromenaden og Dampsaga. I november 1994 utarbeidet Teknisk etat i Lillehammer kommune en 
reguleringsendring for Dampsagvegen 9, med forslag om omregulering fra friareal til boligareal. På 
Illustrasjonskart nr. 1, Bestemmelsesområde – Områdetyper er det aktuelle området markert som 
småhusbebyggelse i felt. På kart som viser Hensynssone - Grønnstruktur er området markert som 
grønnstruktur. Innsender antar det ikke behøver å være et motsetningsforhold mellom disse, for 
området kan fortsatt være overveiende grønt selv om det bygges småhus på romslige tomter. Det bes 
om at forslaget til reguleringsendring av 11.11.94 følges opp og at det tas hensyn til i ny 
kommunedelplan, slik at eiendommen Dampsagvegen 9 defineres som småhusbebyggelse og ikke 
offentlig friareal.  

Kommentar:  
Dette arealet opprettholdes som grøntstruktur friareal da det ligger i strandsona. Beregnet boligbehov i 
planperioden dekkes på andre arealer, jf. fortettingsanalysen. Arealet er tatt ut av områdetypekartet. 

 

67. Torbjørn Lund på vegne av LSL Eiendom  
Dato mottatt: 12.02.19 
ESA: 18/10584-15 
 
Torbjørn Lund på vegne av LSL Eiendom, eier Kirkegata 64. De ønsker å utvikle arealer i bakgården til 
parkering under grunn og små studioleiligheter i 4.etg over denne. Er åpen for at parkeringskjeller kan 
slås sammen med flere grunneiere og således dekke opp ett større behov for parkering bl.a. for NSB og 
Skysstasjonen.  

Kommentar:  
Innspillet er i tråd med fortetting i sentrum. Rådmannen anbefaler at det utarbeides et planforslag som 
behandles etter vedtatt Byplan. 

 

68. Terje Medby 
Dato mottatt: 11.03.19 
ESA: 18/10584- 104 
 
Innspillet gjelder forslag fra Borettslaget Hammerseng I om å endre formål for et område under gnr/bnr 
53/225. Forslaget innebærer endring av formål i tråd med dagens bruk som er lekeplass. 
Merknadsinnsender støtter forslaget fra Borettslaget Hammerseng I. Dette vil for fremtiden sikre et flott 
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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. 

Kommentar: 
Rådmannen registrerer at det er stort engasjement fra beboere i dette området for å få beholde dette 
arealet som grøntareal og lekeområde. Området opprettholdes til boligformål slik det er avsatt i 
reguleringsplanen for området. Det henvises til konklusjonen i konsekvensutredningen for innspillet.  

 
69. Mesna Fargehandel AS 
Dato registrert: 05.03.19 
ESA: 18/10584-87 
 
Innsender er eier av Kirkegata 52, gnr 200 bnr 1066/00 og 203/00.  

Innsender har følgende merknader:  

 Byggehøyde inntil 7. etasjer. 
 Eksisterende bygninger fredes ikke på grunn av ønsket fornyelse av området. 
 Forslag til «gutu» gjennom eiendommen ønskes ikke/uteblir. 

Kommentar: 
Området inngår i gjennomføringssone for transformasjon (#1: Kirkegata/Skysstasjonen/Lurhaugen-
Mesnadalen) Det skal utarbeides et områdeprogram som grunnlag for regulering der disse momentene 
vil være tema.  
 
 
70. Moen borettslag v/Harald Bech-Hanssen 
Dato mottatt: 12.02.19 
ESA: 19/10584-21 
 
Harald Bech-Hanssen på vegne av Moen borettslag ber om at det tas stilling til gyldigheten av 
reguleringsplan 013-01 for Skjellerudområdet. Han viser at det synes til å være konflikt mellom 
regulering og intensjonene i Byplanen for nordre bydel.  

Kommentar:  
Byplanen vil gjelde foran eldre reguleringsplaner der det er motstrid. Det er ikke motstrid dersom 
reguleringsplanens formål er en detaljering av hovedformål i Byplanen. 

 

71. Aksel Mohn  
Dato mottatt: 08.02.19 
ESA: 18/10584-10 
 
Merknadsinnsender er eier av i Storgata 71 og har kommentar til grøntareal G15. Ut fra disse tegninger 
er dette ikke til hindring for vår eiendom med mindre dette vil svekke adkomst/innkjøring. Annen tilgang 
er forhindret grunnet gågate. Innkjøring Bryggerigata er samtidig eneste tilgang til baksiden av 
eiendommen for brannvesen og derfor helt nødvendig. 
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Kommentar:  
Formålet grønnstruktur for G15 er tatt ut. 

 

72. Torbjørn Monset 
Dato registrert: 15.02.19 
ESA: 18/10584-54 
 
Hovedpunkter fra innspillet: 

 Merknader til arealkategorien G5 og G 13 grønnstruktur. Tiltakets eier bør være offentlig eller 
en organisasjon slik at det kan brukes av allmennheten. 

 Hovedbygget for Kirkegata 66 er vernet (regulert til vern i vedtatt reguleringsplan). Eier har ikke 
mottatt informasjon om regulering av bygningen til vern. Lurer på hvordan dette kan være et 
gyldig vedtak. Ber om at bygningsvernet for denne bygningen tas ut. Mener at 
bestemmelsesområde Kulturmiljøer (felt 10) er tilstrekkelig for å styre utviklingen av bygningen 
slik det er ønskelig, jf. bygningsvernet. 

 Mener historisk gutu gjennom Kirkegata 66 er feil, jf. NIKU Oppdragsrapport 13 /2018. 
 Mener det er hensiktsmessig at eiendommene er en del av gjennomføringssone H820-1 for å 

sikre en helhetlig plan både når det gjelder utvikling, adkomst, parkering og uteområder. 
 Etterspør begrunnelsen for område G5 og påpeker at konsekvensutredningen er feil når det 

gjelder den negative virkningen av denne grønnstrukturen. Område G5 er nødvendig for drift av 
eiendommen og bør ut av plankartet. Området G5 er ikke med i temakart Byrom – Aktivitets- og 
lekeplasser i sentrum – hvorfor er det da tatt inn i plankartet? 

 Ønsker at hele eiendommen av settes til sentrumsformål og blir en del av transformasjons-
/fortettingsområdet. 

 Område G13 er adkomst til eiendommen, samt parkeringsareal. Spørsmål om hvordan dette er 
tenkt løst om planen skal gjennomføres. Mener at området bør være en del av 
utviklingsområdet i sammenheng med utvikling av Skysstasjonen. 

Kommentar: 
Områdene inngår som del av planen for Skysstasjonsområdet. 

Grønnstruktur for G5 og G13 er tatt ut av arealbrukskartet føringer for å avsette arealer til grøntområde 
er i bestemmelser for transformasjonsområdet denne eiendommen er en del av.  

Bygningsvernet er ment å virke sammen med hensyn til kulturmiljøet. Der bygning er avsatt til vern eller 
bevaringsverdig er denne bygningen en særskilt viktig representant for nettopp dette kulturmiljøet.  

Bygningsvernet for Kirkegata 66 er stadfestet gjennom reguleringsplan for Lillehammer sentrum vedtatt 
2010.  

Gutua gjennom Kirkegata 66 er stadfestet gjennom reguleringsplan for Lillehammer sentrum vedtatt 
2010. Intensjonen er å opprettholde en passasje her og den ligger fast slik som bebyggelsen er utformet 
i dag. Ved transformasjon gjennom regulering kan det vurderes å justere denne passasjen noe. 

Eiendommen er avsatt til sentrumsformål. Gjennomføringssona for transformasjon er utvidet fra 
Skysstasjonen til Kirkegata, slik at denne eiendommen blir med. 
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73. Anne-Margrethe og Eivind Myhr  
Dato mottatt: 14.02.19 
ESA: 18/10584-28 
 
Anne-Margrethe og Eivind Myhr viser til kvalitetskrav til arkitektur og estetikk for småhusbebyggelse i 
kvartaler (3.1.6.5), hvor terrengendringer over 0,5 meter ikke skal tillates. Kravet fremstår som veldig 
strengt, og en stor begrensning i mulighetene til å gjøre hagen mer anvendelig. De anmoder om å se på 
andre måter å regulere dette på, slik at det ikke må gjennomføres en kostbar og omfattende 
dispensasjonssak for å få tillatelse til relativt små tiltak i egen hage. For rigide bestemmelser vil kunne 
føre til mindre respekt for planen, og vil trolig være vanskelig å håndheve. 

Kommentar:  
Rådmannen viser til planbestemmelser for småhusbebyggelse i kvartaler. Det er foretatt justeringer her. 

 

74. Kari Mølstad  
Dato mottatt: 15.02.19 
ESA: 18/10584-67 
 
Merknadsinnsender er medlem i gruppen «Minihus-muligheter i Lillehammer». Hun ser for seg minihus 
som et genialt prosjekt for mindre forbruk av plass og miljøet. Viktig å legge til rette for de med lav 
inntekt, de som jobber med kultur og unge på boligmarkedet. 

Kommentar: 
Planen har retningslinjer for å sikre en variert sammensetning av boligtyper og -størrelser og boliger i 
flere prisklasser. Formålet er varierte bomiljøer og lettere tilgang til det ordinære boligmarkedet for alle. 
Alternative bygge- og boformer bør vurderes ved regulering og tiltak. Med alternative bygge- og 
boformer menes f.eks. bokollektiv, minihus, økogrend, bærekraftige boliger og boformer som bygger på 
«connected living»-prinsipper.  

I transformasjonsområdene i bydel Nord og Kirkegata/Skysstasjonen/Lurhaugen-Mesnadalen skal det 
lokaliseres arealer til alternative bygge- og boformer. Disse er definert som en eksperimentell sone / et 
byøkologisk forsøksområde. I sonen må det klargjøres hvilke byggtekniske krav som eventuelt kan 
fravikes. 

 

75. Egil Inge Nilsen 
Dato mottatt: 14.02.19 
ESA: 18/10584-34 
 
Hovedpunkter fra innspillet: 

 Vingnes-promenaden som nevnt i gåstrategien må komme tydeligere frem i planen. Dagens 
løsning i det trafikkbelastede krysset i Vingnesgata er ikke optimalt påkoblingspunkt til 
Vingnesbrua.  

 Flere gangstier på Vingnes skissert i gåstrategi er positive. 
 Gang- og sykkelbru over Lillehammer bru må være med i Byplanen, da den knytter sammen 

Vingnes og Strandtorget.  
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 Etterspør tydeliggjøring av fremtidig strategi for Vingensbrua, særlig når det gjelder vedlikehold. 
Ønsker også å vite hvilken type vedlikehold er tenkt på de ulike deler av sykkelvegnettet nevnt i 
gåstrategi. 

 Mange av disse punktene er med i kommuneplanens arealdel men ikke i Byplanen, noe som gjør 
diskusjonen rundt dette vanskelig.  

 
Kommentar:  
Vingnesbrua er en del av den sammenhengende og overordna grønnstrukturen, jf. temakart 
grønnstruktur.  

Arealbruk, men ikke drift og vedlikehold av arealer, styres gjennom plan- og bygningsloven 

 

76. Lars Erik Olstad 
Dato mottatt: 11.03.19 
ESA: 18/10584-102 
 
Innspillet gjelder forslag fra Borettslaget Hammerseng I om å endre formål for et område under gnr/bnr 
53/225. Forslaget innebærer endring av formål i tråd med dagens bruk som er lekeplass. 
Merknadsinnsender støtter forslaget fra Borettslaget Hammerseng I.  Dette vil for fremtiden 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. 

Kommentar: 
Rådmannen registrerer at det er stort engasjement fra beboere i dette området for å få beholde dette 
arealet som grøntareal og lekeområde. Rådmannen anbefaler likevel å opprettholde arealet til 
boligformål slik det er avsatt i reguleringsplanen for området. Det henvises til konklusjonen i 
konsekvensutredningen for innspillet.  

 

77. Steinar Onstad og Kristin Berg Hansen 
Dato mottatt: 08.03.19 
ESA: 18/10584-95 
 
Innspillet gjelder forslag fra Borettslaget Hammerseng I om å endre formål for et område under gnr/bnr 
53/225. Forslaget innebærer endring av formål i tråd med dagens bruk som er lekeplass. 
Merknadsinnsender støtter forslaget fra Borettslaget Hammerseng I. 

Kommentar: 
Rådmannen registrerer at det er stort engasjement fra beboere i dette området for å få beholde dette 
arealet som grøntareal og lekeområde. Området opprettholdes til boligformål slik det er avsatt i 
reguleringsplanen for området. Det henvises til konklusjonen i konsekvensutredningen for innspillet.  

 

78. PV arkitekter as på vegne av Andersen & Jeg AS 
Dato mottatt: 06.02.19 
ESA: 18/10584-9 
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PV arkitekter as fremmer innspill på vegne av Andersen & Jeg AS, grunneier av gnr/bnr: 200/80, 
200/1386, 200/1388, 200/1634. 

Hovedpunkter fra innspillet: 

 Ved en videreutvikling av «Mølla prosjektet» bør man kunne legge eksisterende bebyggelse til 
grunn uten å legge en begrensning på 4 etasjer slik bestemmelsen er formulert i 3.1.5.3 a).  

 Et minimumskrav knyttet til parkering innenfor sone 1 vil være i utakt med føringer fra regionale 
myndigheter samt strategi for areal og transportutvikling. Sone 1 bør omfatte krav til parkering 
for hotell/overnatting med maks krav istedenfor minimumskrav. 

Kommentar:  
Begrensning på 4 etasjer kan tilpasses/endres både gjennom å legge til grunn strøkets karakter og 
gjennom nye reguleringsplaner. 

Parkeringskravene for sone 1 opprettholdes. Krav til parkering for hotell/overnatting er veiledende og 
det kan stilles lavere krav i hvert enkelt tilfelle. 

 

79. Rifa AS v/ Hans Rindal  
Dato mottatt: 15.02.19 
ESA: 18/10584-60 
 
Merknadsinnsender er eier av gnr 200/bnr 17-19, Storgata 73-75 og gnr 200 bnr 24. 

Merknader er gitt med bakgrunn i at sentrum må posisjonere seg med hovedvekt på attraksjonshandel 
og tilrettelegging for effektivitet rundt denne: 

 Arealformålet grønnstruktur på G3 og G15 er et vesentlig hinder for utvikling av eiendommen og 
av sentrum og må fjernes. 

 Det er vanskelig å forene fremtidig bruk med det foreslåtte vernet på gnr 200 bnr 17-19 og vern 
vil være til vesentlig hinder for utnyttelse av eiendommen, og vernet må fjernes. 

 Dersom hensynssonene for gondol blir et hinder for utnyttelse av gnr 200 bnr 17-19, må 
hensynsonen fjernes. 

 Nye offentlige adkomster og parkeringsplasser må anlegges før eksisterende fjernes. Adkomst 
for arbeids- og næringsliv i sentrum har en for lite fremhevet plass i planen. 

 Det bemerkes at planforslaget ikke er forenlig med den innvilgede rammetillatelsen for gnr 200 
bnr 17-19. 

Kommentar: 
Formålet grønnstruktur for G3 og G15 er tatt ut. 

 

80. Lisbet Rustad  
Dato mottatt: 15.02.19 
ESA: 18/10584-63 
 
Merknadsinnsender ønsker at Byplanen setter av tomter/utbyggingsområder for minihus for en tryggere 
og mer individuell bosituasjon for flere i byen. 
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Kommentar: 
Planen har retningslinjer for å sikre en variert sammensetning av boligtyper og -størrelser og boliger i 
flere prisklasser. Formålet er varierte bomiljøer og lettere tilgang til det ordinære boligmarkedet for alle. 
Alternative bygge- og boformer bør vurderes ved regulering og tiltak. Med alternative bygge- og 
boformer menes f.eks. bokollektiv, minihus, økogrend, bærekraftige boliger og boformer som bygger på 
«connected living»-prinsipper.  

I transformasjonsområdene i bydel Nord og Kirkegata/Skysstasjonen/Lurhaugen-Mesnadalen skal det 
lokaliseres arealer til alternative bygge- og boformer. Disse er definert som en eksperimentell sone / et 
byøkologisk forsøksområde. I sonen må det klargjøres hvilke byggtekniske krav som eventuelt kan 
fravikes. 

 

81. Hans Olav Rønningen 
Dato mottatt: 15.03.19 
ESA: 18/10584-105 
 
Innspillet gjelder forslag fra Borettslaget Hammerseng I om å endre formål for et område under gnr/bnr 
53/225. Forslaget innebærer endring av formål i tråd med dagens bruk som er lekeplass. 
Merknadsinnsender støtter forslaget fra Borettslaget Hammerseng I. 

Kommentar: 
Rådmannen registrerer at det er stort engasjement fra beboere i dette området for å få beholde dette 
arealet som grøntareal og lekeområde. Området opprettholdes til boligformål slik det er avsatt i 
reguleringsplanen for området. Det henvises til konklusjonen i konsekvensutredningen for innspillet.  

 

82. Peder Sahlin 
Dato mottatt: 08.03.19 
ESA: 18/10584-91 
 
Innspillet gjelder forslag fra Borettslaget Hammerseng I om å endre formål for et område under gnr/bnr 
53/225. Forslaget innebærer endring av formål i tråd med dagens bruk som er lekeplass. 
Merknadsinnsender støtter forslaget fra Borettslaget Hammerseng I. 

Kommentar: 
Rådmannen registrerer at det er stort engasjement fra beboere i dette området for å få beholde dette 
arealet som grøntareal og lekeområde. Området opprettholdes til boligformål slik det er avsatt i 
reguleringsplanen for området. Det henvises til konklusjonen i konsekvensutredningen for innspillet.  

 

83. Sameie Skårsetlia huseierlag  
Dato mottatt: 15.02.19 
ESA: 18/10584-58 
 
Hovedpunkter fra innspillet: 

 Mener sentrale OL-anlegg, slik som OL-hallene og Lysgårdsbakkene, bør få vern. 
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 Anbefaler at bo- og servicesenteret bør inngå i kulturmiljøvernet. 
 Foreslår at også tilgrenset del av reguleringsplanen for Fagstadlia omfattes av kulturmiljøet, slik 

at det kan legges sterkere premisser for arkitektonisk uttrykk samt sikre en vegetasjonsbuffer 
mot Skårsetlia. 

 Vernet må balanseres mot bruk. 
 Det er behov for en oppdatering av bestemmelsen og retningslinjene i reguleringsplanen for 

Skårsetlia. De foreslår at dette følges opp i arbeidet med en byggeskikksveileder i 
handlingsplanen for Byplanen. Forutsetter at gjeldende Byggeskikkveileder danner 
utgangspunkt for arbeidet med veilederen.  

 Det etterlyses medvirkning fra beboere og berørte i arbeidet med kulturmiljøanalysen. De 
forutsetter at det i arbeidet med byggeskikkveiledere legges opp til en bred medvirkning fra 
beboere og berørte.  

Kommentar: 
Kulturmiljøvernet vil videreføres i kommende planrevisjoner, og innspill om ytterligere vern tas med til 
vurdering i videre arbeid. I handlingsprogrammet legges det opp til av kulturmiljøvernet skal følges opp 
med veiledningsmateriell. Det vil være naturlig å se på en oppdatering av byggeskikkveilederen for 
Skårsetlia i denne sammenheng. Rådmannen er enig i at beboere og eiere skal medvirke i arbeidet med 
veiledere for sitt kulturmiljø. 

 

84. Sameiet Søndre gate 9 v/Ole Jacob Reichelt  
Dato mottatt: 20.02.19 
ESA: 18/10584-80-81 
 
Merknadsinnsender spør om årsak til at arealet sør for sykehuset, Søndre gate 9 m.fl., fortsatt er vist 
med formål offentlig eller privat tjenesteyting. Det stilles også spørsmål til at arealene for eiendommene 
Søndre gate 7 og 9 er båndlagt med hensynssone bevaring. Det bes om svar på om det finnes noen 
konkrete planer for disse eiendommene som får konsekvenser for de som private boligeiere eller om 
kommunen vil endre gjeldende regulering slik at den harmonerer med reell arealbruk i området. 

Kommentar:  
Byplanen legger til rette for at Sykehuset Innlandet kan videreutvikles der det ligger i dag og at et nytt 
storsykehus for Innlandet kan etableres her. Verna bygninger innenfor formålet er ikke til hinder for et 
nytt sykehus, alternativt kan disse byggene gjerne integreres i et nytt sykehusprosjekt.  

 

85. Stein Schinstad  
Dato mottatt: 23.01.19 
ESA: 18/10584-6 
 
Stein Schinstad mener at dersom en ringveg skal fungere mellom Søre Ål og Nordre Ål, må alle 
vegkryssene modifiseres. Blant annet gjelder dette krysset sør for tidligere Oppland hotell, 
Kirkegata/Hamarvegen-Storgata. Der bør det bli en rundkjøring. Biler som kjører sørover via 
Roterudvegen og Storgata har store problemer både på grunn av sikt nordover i Kirkegata og vikeplikt. 
Det er store problemer med å komme ut på Kirkegata/Hamarvegen når det er rush/stor trafikk fra 
sentrum. Fartsgrensen på ringvegen må minst være 40 km/t. 
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Kommentar:  
Nye veglenker er vurdert i trafikkanalysen og følges opp i handlingsprogrammet.  
 

86. Stein Schinstad 
Dato mottatt: 19.12.18 
ESA: 18/10432-4 KPA 
 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Ved nybygg i Lillehammer sentrum må det tilrettelegges for el-biler. 
 Bankkrysset bør justeres slik at det blir et kryss og ikke to, jf. skisse vedlagt uttalelsen. 
 Ringveg langs Sigrid Undsets veg vil ikke løse problemer med trafikken fra Søre Ål. 
 Påkjøring til Messenlivegen problematisk fra flere steder. Det bør bygges rundkjøring i krysset 

Fredrik Colletts veg – Messenlivegen og Sigrid Undsets veg – Gudbrandsdalsvegen. 
 Foreslår at Lysgårdsjordet omdisponeres til boliger og ny bydel. Dette kan tilknyttes byen og 

skistadion via taubane. 
 

Kommentar: 
I felles parkeringsanlegg i sone 1 og sone 2 skal det tilrettelegges for lademuligheter for el-biler.  

Nye veglenker er vurdert i trafikkanalysen og følges opp i handlingsprogrammet.  

Fortetting og flerkjernestruktur er hovedgrep i planen. Flerkjernestrukturen bygger på eksisterende 
struktur. Iht. fremskrevet befolkningsvekst er det ikke behov for ny bydel på Lysgårdsjordet. 
Lysgårdsjordet er lagt utenfor langsiktig byvekstgrense. Området er bynært, men består av fulldyrka 
jord, og er en viktig del av Lillehammers landskapsrom. 
 

87. Kristin Sevaldsen  
Dato mottatt: 18.02.19 
ESA: 18/10584-64 
 
Merknadsinnsender ønsker at Lillehammer kommune begynner å utrede sentrale arealer for minihus for 
en stadig økende gruppe aleneboere og barnløse par. Minihus representerer en moderne tankegang 
som vil gjøre bosituasjonen rimeligere og fremtidsrettet klima- og miljøvennlig. 

Kommentar: 
Planen har retningslinjer for å sikre en variert sammensetning av boligtyper og -størrelser og boliger i 
flere prisklasser. Formålet er varierte bomiljøer og lettere tilgang til det ordinære boligmarkedet for alle. 
Alternative bygge- og boformer bør vurderes ved regulering og tiltak. Med alternative bygge- og 
boformer menes f.eks. bokollektiv, minihus, økogrend, bærekraftige boliger og boformer som bygger på 
«connected living»-prinsipper.  

I transformasjonsområdene i bydel Nord og Kirkegata/Skysstasjonen/Lurhaugen-Mesnadalen skal det 
lokaliseres arealer til alternative bygge- og boformer. Disse er definert som en eksperimentell sone / et 
byøkologisk forsøksområde. I sonen må det klargjøres hvilke byggtekniske krav som eventuelt kan 
fravikes. 
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88. Lasse Skaansar  
Dato mottatt: 13.02.19 
ESA: 18/10584-23 
 
Lasse Skaansar ønsker å forenkle muligheten til å kunne bygge «tiny house» («små hus på hjul»). Små 
hus på hjul på 13-30 m2 er mer arealeffektive enn små leiligheter på 40-60 m2. Det bedrer privat 
økonomi, og mer miljøvennlig pga. mindre strømforbruk og kortere byggeperiode.  

Kommentar:  
Planen har retningslinjer for å sikre en variert sammensetning av boligtyper og -størrelser og boliger i 
flere prisklasser. Formålet er varierte bomiljøer og lettere tilgang til det ordinære boligmarkedet for alle. 
Alternative bygge- og boformer bør vurderes ved regulering og tiltak. Med alternative bygge- og 
boformer menes f.eks. bokollektiv, minihus, økogrend, bærekraftige boliger og boformer som bygger på 
«connected living»-prinsipper.  

I transformasjonsområdene i bydel Nord og Kirkegata/Skysstasjonen/Lurhaugen-Mesnadalen skal det 
lokaliseres arealer til alternative bygge- og boformer. Disse er definert som en eksperimentell sone / et 
byøkologisk forsøksområde. I sonen må det klargjøres hvilke byggtekniske krav som eventuelt kan 
fravikes. 

 

89. Kristi Skjerve 
Dato mottatt: 08.03.19 
ESA: 18/10584-92 
 
Innspillet gjelder forslag fra Borettslaget Hammerseng I om å endre formål for et område under gnr/bnr 
53/225. Forslaget innebærer endring av formål i tråd med dagens bruk som er lekeplass. 
Merknadsinnsender støtter forslaget fra Borettslaget Hammerseng I. 

Kommentar: 
Rådmannen registrerer at det er stort engasjement fra beboere i dette området for å få beholde dette 
arealet som grøntareal og lekeområde. Området opprettholdes til boligformål slik det er avsatt i 
reguleringsplanen for området. Det henvises til konklusjonen i konsekvensutredningen for innspillet.  

 

90. Kari og Bjørn Skoglund 
Dato mottatt: 13.02.19 
ESA: 18/10584-24 
 
Kari og Bjørn Skoglund har merknader til avsnittene i Planbeskrivelsen og Trafikkanalysen som 
omhandler tiltak for å øke trafikken på «Ringvegen» – dvs. Sigrid Undsets veg og Maihaugvegen.  

Hovedpunkter fra innspillet:  

 Trafikkberegninger skal angivelig vise at tiltaket med størst virkning er å øke fartsgrensen på 
disse vegene. Økning av fartsgrensen kan gi høyere gjennomsnittsfart, men høyst sannsynlig 
dårligere trafikkavvikling. En oppnår det motsatte av målet ved å heve fartsgrensen. Det er 
grunn til å stille spørsmål ved de faglige vurderinger som er gjort i trafikkanalysen.  
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 Sigrid Undsets veg er en boliggate med direkte avkjørsler fra de fleste eiendommer, og det er 
betydelig fotgjengerkryssing. En mer riktig fartsgrense her ville være 30 km/t. Det presiseres at 
tungtrafikken på disse vegen har økt betydelig de senere årene.  

 I trafikkanalysen er konklusjonen at heving av fartsgrensen på disse vegene er helt urealistisk, 
hvilket er helt åpenbart og ikke er for hardt tatt i. Denne viktige konklusjonen er ikke tatt med i 
beskrivelsen av tiltaket i Planbeskrivelsen s. 69. Her blir tiltaket stående uten å bli vurdert og 
diskutert nærmere. Ut fra foreliggende dokumenter er det vanskelig å se hvilke tiltak som 
foreslås for «Ringvegen» slik at hensynene til trafikkavvikling, trafikksikkerhet og bomiljø 
ivaretas. 

Kommentar:  
Nye veglenker er vurdert i trafikkanalysen og følges opp i handlingsprogrammet.  

 

91. Helga Marie Stigen Sørhagen 
Dato mottatt: 14.02.19 
ESA: 18/10584-50 
 
Hovedpunkter fra innspillet vedrørende Byplanen: 

 Ber kommunene først og fremst arbeide med å utvikle det unike bymiljøet i sentrum på en god 
måte. 

 Spør om Lillehammer virkelig trenger en gondolbane. Viktig å ta vare på de unike kvalitetene 
ved byen vår. Det heller er ingen områder denne gondolen tar sitt publikum til som er 
utilgjengelig på annet vis. 

Kommentar: 
Innspillet tas til etterretning. 

 

92. Helge Stikbakke  
Dato mottatt: 12.02.19 
ESA: 18/10584-18 
 
Merknadsinnsender viser til kommunedelplankartet hvor bebyggelsen i Søndre gate 7-17 er vist med 
fargekode "Offentlig eller privat tjenesteyting eksisterende". I denne rekka er det bare bolighus. De 
fleste boligene er oppgradert/renovert i løpet av siste 10 år. Samtidig, i "Illustrasjonskart nr 1 
Bestemmelsesområde - Områdetyper", har boligene fått fargekode "Småhusbebyggelse i kvartaler". 
Dersom tanken om å innløse alle boligene for å utvide areal til sykehuset er forlatt, burde den gamle 
reguleringsplanen oppheves og ny kommunedelplan vise faktisk arealbruk, dvs. fargekode 
"Boligbebyggelse eksisterende". 

Kommentar:  
Byplanen legger til rette for at Sykehuset Innlandet kan videreutvikles der det ligger i dag og at et nytt 
storsykehus for Innlandet kan etableres her. Verna bygninger innenfor formålet er ikke til hinder for et 
nytt sykehus, alternativt kan disse byggene gjerne integreres i et nytt sykehusprosjekt.  

 



 
 

59 

93. Martin Stok / Vegard Fredheim med flere  
Dato mottatt: 21.01.19, 01.02.19, 12.02.19 
ESA: 18/10584-82-84 
 
Merknaden gjelder tilrettelegging for bruk av spark, og anmodning om at kommunen har en strategi for 
økte muligheter for bruk av spark for å komme seg til sentrum. Merknaden er signert flere/mange 
adressater. 

Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Spark bør være en del av målet om at vekst i personbiltrafikken skal tas med sykkel, gange og 
kollektiv.  

 I dag blir for mange fortauer i Lillehammer strødd. Så å si umulig å kjøre spark i og rundt 
Lillehammer sentrum.  

 Spark er miljøvennlig, og det også har en positiv helsegevinst - ber vi herved kommunen om å ta 
opp sparken i arealplanen, og lage en egen "kom deg til sentrum med spark-strategi" for hele 
byen. 

 
Kommentar: 
Spark som fremkomstmiddel er skrevet inn i planbeskrivelsen. Merknaden er også spilt inn til arbeidet 
med gatebruksplan.  Fordelingen mellom sparkføre og strøing, er et spørsmål om vinterdrift for gater og 
byrom.  

 

94. Lars Sylliåsen 
Dato mottatt: 08.03.19 
ESA: 18/10584-93 
 
Innspillet gjelder forslag fra Borettslaget Hammerseng I om å endre formål for et område under gnr/bnr 
53/225. Forslaget innebærer endring av formål i tråd med dagens bruk som er lekeplass. 
Merknadsinnsender støtter forslaget fra Borettslaget Hammerseng I. 

Kommentar: 
Rådmannen registrerer at det er stort engasjement fra beboere i dette området for å få beholde dette 
arealet som grøntareal og lekeområde. Området opprettholdes til boligformål slik det er avsatt i 
reguleringsplanen for området. Det henvises til konklusjonen i konsekvensutredningen for innspillet.  

 

95. Olav Sørbu  
Dato mottatt: 14.02.19 
ESA: 18/10584-31 
 
Olav Sørbu har innspill på trafikale løsninger i Lillehammer som kombinerer ringveg til Søre Ål sammen 
med parkering i fjell under gågata. 
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Det er behov for ny vegforbindelse mellom Søre Ål og Røyslimoen. Det er foreslått nytt boligområde der 
vegen naturlig vil komme. Muligheter for ny veg må ikke bygges ned. 

Kommentar:  
Nye veglenker er vurdert i trafikkanalysen og følges opp i handlingsprogrammet.  

 

96. Ingrid Orstad Teigen  
Dato mottatt: 18.02.19 
ESA: 18/10584-65 
 
Hovedpunkter fra innspillet: 

 Foreslår at det blir lagt inn retningslinjer som gir rammer for valg av gode fasadefarger i hele 
kommunen for nye og gamle bygg, begrense bruken av gråe farger. 

 I sentrum bør det være mer detaljerte bestemmelser/retningslinjer for farge både på gamle og 
nye bygg. Bestemmelsen/retningslinjene bør åpne for nye farger i sentrum ikke bare konservere 
de gamle. 

Kommentar: 
Fargebruk er et viktig tema som bør være en del av byformingsveileder/arkitekturveileder, jf. 
handlingsprogram for byplan og kommuneplanens arealdel. Rådmannen mener temaet må tas inn på 
reguleringsnivå i aktuelle saker.  

 

97. Mona Lie Thommesen 
Dato mottatt: 07.03.19 
ESA: 18/10584-88 
 
Merknadsinnsender er bekymret for mangfoldet av fortetting av byen. Må ikke ødelegge begeistringen 
for Lillehammer ved å sette opp høye hus og gå videre med en arkitektur som skiller seg ut fra øvrig 
byggeskikk i byen – må ikke bryte med gjeldende byggeskikk. Hun tror ikke bygningsetaten er helt klar 
over hvilke verdier som går tapt.  
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Kommentar: 
Byveksten skal skje i «Lillehammer – skala» og med høy kvalitet i det bygde miljøet. Fortetting i 
«Lillehammer-skala» betyr at utbyggingsprosjekter skal tilpasses eksisterende strukturer og forsterke 
Lillehammers identitet. Identiteten skal være lesbar i byens struktur og form 

Planen definerer hva som er riktig fortetting for byen og fastsetter en Lillehammer-skala. Grunnlaget er 
inndeling i fem områdetyper. Områdetypen beskriver hovedtrekkene i bebyggelsesstrukturen med 
karaktertrekk som byggeskikk, skala, arkitektur, høyde og volum. Strøkets karakter blir bestemmende 
for framtidig utnyttingsgrad, fortetting og byfornyelse. Det er rom for høyere utnytting for arealer som 
inngår i transformasjonsområder.  

 

98. Einar Tvete  
Dato mottatt: 08.02.19 
ESA: 18/10584-11 og 12 
 
Einar Tvete savner omtale av skibruk og vinteraktiviteter. Han ønsker tilrettelegging for å kunne gå på ski 
til marka via gangveier. Det er spesielt tre traseer som bør få status som skiløype: Ringsvegutua, 
Nybu-Maihaugen og Birkebeineren-Bryggeriet (ned Fosseveien). 

Han mener også at det bør legges til rette for gratis parkering rundt byen med shuttlebuss til sentrum og 
jernbane/busstasjon. Et område nord for Strandtorget og Mesnaelva (gnr/bnr 200/1906) kunne brukes 
til parkering. Det bør tilbys gratis korttidsparkering i sentrum, f.eks. 30 minutter. 

Kommentar:  
Gjennom Byplanen er det arealmessig lagt til rette for et sammenhengende byromsnettverk med gode 
tilganger fra boligområdene til grønnstrukturen både på tvers og på langs. Dette følges opp i 
handlingsprogrammet om byrom med konkrete forslag til tiltak, tilrettelegging og gjennomføring. 

Parkeringsregulering er det ikke anledning til å styre gjennom plan- og bygningsloven.  

 

99. Simen Vasslid 
Dato mottatt: 08.03.19 
ESA: 18/10584-96 
 
Innspillet gjelder forslag fra Borettslaget Hammerseng I om å endre formål for et område under gnr/bnr 
53/225. Forslaget innebærer endring av formål i tråd med dagens bruk som er lekeplass. 
Merknadsinnsender støtter forslaget fra Borettslaget Hammerseng I. 
 
Følgende er listet som begrunnelse for støtten til forslaget:  

 Området har vært benyttet til lekeplass i 40 år, men har reguleringsformål i dag som 
boligbebyggelse, og det foreligger planer fra grunneier om bygging av blokk. 

 I konsekvensutredningen anbefales det at innspillet fra Borettslaget Hammerseng I ikke tas til 
følge, blant annet med begrunnelse om at området er avsatt til boligbebyggelse. 

 En endring av formålet for dette arealet ville for fremtiden 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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Kommentar: 
Rådmannen registrerer at det er stort engasjement fra beboere i dette området for å få beholde dette 
arealet som grøntareal og lekeområde. Området opprettholdes til boligformål slik det er avsatt i 
reguleringsplanen for området. Det henvises til konklusjonen i konsekvensutredningen for innspillet.  

 
100. Per Arne Vågsether 
Dato mottatt: 15.02.19 
ESA: 18/10584-57 
 
Innsender støtter innspill fra Borettslaget Hammerseng I om forslag til disponering av eiendommen gnr 
53 bnr 225 i tråd med dagens bruk som leke- og aktivitetsområde, og ikke til boligformål som regulert. 

Kommentar: 
Rådmannen registrerer at det er stort engasjement fra beboere i dette området for å få beholde dette 
arealet som grøntareal og lekeområde. Området opprettholdes til boligformål slik det er avsatt i 
reguleringsplanen for området. Det henvises til konklusjonen i konsekvensutredningen for innspillet. 


