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1. Opplegg for arbeidet 

Kommuneplanens arealdel 2011-2024 legger opp til at en stor del av boligbehovet i denne planperioden skal 
dekkes opp gjennom fortetting av den sentrale byggesonen. Dette omfatter området som er avgrenset av 
Byplanen.  
 
Tjenesteområdet areal og miljø har satt ned en arbeidsgruppe som vurderer dette potensialet. Representanter for 
frittstående arkitekter (Arkitektforum), fylkeskommunen, fylkesmannen og Statens vegvesen bidrar med 
fagkompetanse i det innledende arbeidet. 
 
Arbeidet vil bestå av to faser: 

1. Framskaffe grunnlagsmateriale for å sannsynliggjøre fortettingspotensiale i kommuneplanens arealdel.  
Eksemplifisere dette gjennom enkle skisser (prinsippløsninger).  
Utarbeide bokvalitetskriterier til bruk i detaljplanleggingen. 
Foreslå planbestemmelser for fortetting og transformasjonsområdene. 

2. Bearbeide grunnlaget videre gjennom mer detaljerte studier av muligheter og begrensninger for 
fortetting og transformasjon i de ulike områdekategoriene. 

 
Første fase gjennomføres til revisjon av kommuneplanens arealdel. 
 

2. Områdetype BN 

Områder aktuelle for transformasjon er avmerket på kommuneplankartet som områdetype BN. Innenfor disse 
områdene åpnes det for en kombinasjon av visse typer næring og boliger.  

 
Planbestemmelse for områdetype BN: Transformasjons- og fortettingsområder 
Områdetypen omfatter transformasjons- og fortettingsområder primært innenfor det sentrale byområdet 
(Byplanen). Områdene er inndelt i hensynssoner med krav til felles planlegging, jf tematisk kartutsnitt. 
Det er utarbeidet særskilte retningslinjer for fortetting som skal legges til grunn (Retningslinje 1 til 
kommuneplanen). 
 
Innenfor byggeområdet kan tillates bolig, handel med tunge varegrupper, kontor, service- og tjenesteyting, 
bygninger for allmennyttige formål, hoteller og garasjeanlegg.  
Områdene skal bygges ut under hensyn til eksisterende virksomheter og bomiljø.  
Utbyggingsmønster er blokkbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse. 
 
Tomteutnyttelse: 
Innenfor de definerte hensynssoner med krav om felles planlegging skal BYA være minimum 70 %. Kommunen 
kan tillate at en eiendom bebygges slik at graden av utnytting blir mindre enn 70 % BYA hvis det legges fram en 
akseptabel plan som viser hvordan eiendommen senere kan bygges ut slik at graden av utnytting blir minimum 70 
% BYA. 
 
Av nye byggeprosjekter på mer enn 2000 m2 innenfor hensynssoneområdet for felles planlegging skal minst 10 % 
og maks 60 % av bruksarealet BRA anvendes til boligformål.  Bokvalitet skal vektlegges. Det er utarbeidet en 
sjekkliste for bokvalitet til bruk i detaljplanleggingen av områdene (Retningslinje 3 til kommuneplanen). 
 
 
Retningslinjer for områdetype BN (Retningslinje 2 til kommuneplanen) 
Generelt om utforming: 
o Områdene bygges ut under hensyn til eksisterende virksomheter og bomiljø. 
o Ny bebyggelse skal komplettere eksisterende bystruktur. Nybygg skal i størst mulig grad legges ut mot gate, 

slik at gaterommene defineres tydelig som i de homogene sentrumskvartalene. Nybygg mot gate kan 
plasseres i eiendomsgrense. 

o Lokaler i 1.etasje skal forbeholdes forretningsvirksomhet. 
o Det skal vektlegges å utvikle funksjonelle og attraktive byrom, med bymessig utforming av bygninger, gater 

og grøntanlegg, og med god tilgjengelighet for alle. 
o Løsning med parkering i underetasje eller parkeringhus skal tilstrebes. 
o Bokvalitet skal vektlegges og sikres gjennom føringer i reguleringsplan. Det er utarbeidet en sjekkliste for 

krav til bokvalitet som skal legges til grunn i regulerings, områdeplanlegging og byggesaksbehandling. 
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3. Bokvalitetskriterier og sjekkliste 

Grunnlaget for utarbeidelsen av sjekkliste for bokvalitet i byen og bynære områder er NIBR-notat 2008:113. 
 
Boligområdet bør tenkes i form av tre uavhengige, men samvirkende strukturer: 

- Bebyggelsesstrukturen. Hvordan bygninger er ordnet i form av gjenkjennelig mønster 
- Veg og infrastruktur. Består av ferdselsårer for biler, sykler, gående, samt parkering for 

biler og sykler. I tillegg kommer håndtering av overvann og systemet av ledninger og kabler 
i grunnen 

- Grønnstrukturen. Definert som ”veven” av grønne flater, naturlige som anlagte. I 
grønnstrukturen er også inkludert maøte- og lekeplasser med fast belegg. 

 
Disse strukturene må balanseres mot hverandre. 
 
 
Følgende 12 sjekkpunkter for utendørs bokvalitet i by legges til grunn for regulerings- og områdeplanlegging, ogi 
byggesaksbehandling (Retningslinje 3 til kommuneplanen): 
 
 
Pkt Sjekkpunkter bokvalitet Ok Merknad 

1 Er forbindelsene fra boligen til omgivelsene sikre og enkle? 
- Lett tilgjengelige tjenester og service 
- Enkel veg til sentrum og til holdeplasser for kollektivtrafikk 
- God forbindelse til større grønne områder 

  

2 Yter prosjektet kvaliteter til den omgivende byen? 
- Harmoniske ”skjøter” mellom ulike prosjekter 
- Uteområdet åpent for allmennheten 
- Forbindelse gjennom det nye området 
- Funksjoner som området rundt kan nyte godt av 

  

3 Er eksisterende natur og bygninger utnyttet på en positiv måte? 
- Et positivt hovedtrekk i bebyggelsen 
- Innarbeide eksiterende vegetasjon i planen 
- Nærheten til vann bør utnyttes til beste for alle 

  

4 Er det effektive skiller mellom leke- og oppholdsareal og biler? 
- Trafikksikkert bevegelsesmønster for barn 
- Parkeringsplassene plassert slik at bilene ikke forstyrrer lek og opphold 
- Utearealer og bygninger skjermet mot støy og forurensning fra biltrafikk 
- Underjordiske fellesparkering – sikker og enkel 

  

5 Er utearealene differensierte og området lett å orientere seg i? 
- Tydelige skiller mellom arealer av ulik offentlighetsgrad 
- God størrelsesfordeling mellom utearealer 
- Enkelt å orientere seg i området 
- God og hensiktsmessig belysning av arealene 

  

6 Er det avsatt tilstrekkelig areal for utendørs lek og opphold? 
- Utearealer tilrettelagt både for barn, voksne, eldre og 

funksjonshemmede 
- Tilrettelegge for tilfeldige møter 
- God plassering og utforming av privat uteareal på balkong eller 

terrasse 

  

7 Er det avsatt tilstrekkelig plass for praktiske formål utendørs? 
- Enkel bortsetting av barnevogner og sykler for daglig bruk 
- Praktisk, men diskret plassering av anlegg for kildesortering 
- Tilstrekkelig og hensiktsmessig plass for snølagring 

  

8 Er utearealene solbelyste og lune? 
- Minst ¼ del av uteområdet solbelyst i 5 timer eller mer ved jevndøgn 
- - Minimum 5 soltimer på balkongen og terrasse ved jevndøgn 
- Felles møte- og lekeplasser plassert i den gunstige delen av 

uteområdet 
- Bebyggelse og vegetasjon som skaper le 
- Prioritering av sol, utsikt eller vindforhold? 
- Skape best mulige løsninger i forhold til passiv solenergi og 

sol/skyggeforhold for bygningsplasseringer 

  

9 Har utearealet robuste materialer, beplantning og utstyr? 
- Arealdisponering som gir lite vedlikehold 
- Materialer og beplantning som tåler vanlig bruk 
- Utstyr som tåler slitasje fra voksne og barns bruk 
- Unngå vegetasjon som framkaller allergi 
- Tilstrekkelig jordsmonn til levedyktig vegetasjon 
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10 Er overvannet håndtert lokalt? 
- Større andel permeable flater som gir infiltrasjon 
- Åpne eller lukkede bassenger som gir fordrøyning 
- Rensing på vegen til eksisterende vassdrag 
- Overvann bør utnyttes estetisk og biologisk 

  

11 Er området planlagt kriminalitetsforebyggende og trygghetsskapende? 
- Innsyn i parkerings-, felles- og lekeområder 
- Smale og dype tomter 
- Halvprivate rom foran boligene 
- ”Langsomme” interne kjøreveier  
- Trygge veier og stier 
- God belysning på kvelden/vinter av fellesområder, stier m. f. 

  

12 Er universell utforming og tilgjengelighet for alle ivaretatt? 
- Generell sikring av tilgjelighet til området 
- Adgang til området og de enkelte bygg 
- Adgang til uteoppholds- og friarealer 
- God tilgjengelighet internt i bygget 
- Tydelige markeringer og ledelinier (sommer som vinter) 

  

 

4. Områdekategorisering 

Områdene for studiet er inndelt i følgende kategorier: 
1. Sentrum (omfatter områdene avgrenset av reguleringsplanen for sentrum). 
2. Borettslagsfortetting og generell fortetting innenfor byggesonen (omfatter områdene avgrenset av 

Byplanen). 
3. Transformasjon nord, områdene Rosenlund til Lillehammer Meieri og Industrigata nord 
4. Transformasjon Mesna-elva, områdene Busmoen og Sorgendalsjordet 
 

5. Kriteriegrunnlag 

Overordna kriterier for fortetting og transformasjon: 
- Byplanens kartlegging av grønnstrukturer og kulturmiljøer.  
- Verneverdige bygninger og bygningsmiljøer. 
- Krav til parkering og lekeplasser iht. bestemmelser om dette. 
- Trafikkavvikling 
- Trafikksikkerhet 
- Muligheter for bruk av kollektivtilbud, å gå og sykle. 
- Nærhet til støykilder og annen forurensning. 
- Vektlegging av næring og forretning i sentrum 
Byplanen og sentrumsplanens rammebestemmelser er lagt til grunn for anslått potensial.  
 

6. Utbyggingspotensialet i fortettings- og transformasjonsområder  

 
Anslått potensial er vurdert ut fra følgende faktorer: 
- Antatt / anslått boligandel ved utbygging (utover eksisterende bebygd areal og eller bruksendring av 

eksisterende bygg) av de 4 fire områdekategorier i forhold til det som gjeldende planer muliggjør.  
Følgende benyttes; Sentrum: 20 %, Borettslag: 100 %, transformasjon mot nord: 40 %, transformasjon 
Mesna-elva: 75 % 

- Prinsippskisser/illustrasjoner for utvalgte områder innenfor kategoriene. Det vises til avsnitt 6. 
- Punktene fra sjekklisten i kapitel 3. 
 
Sentrum 
Formål: Områder med kombinert formål forretning / kontor / bolig / tjenesteyting 
Næring og forretning må vektlegges 
Bedre utnyttelse av dagens boligarealer 
Type bygningsmasse: Kare- / blokkbebyggelse   
Anslått potensial: 300-500 boenheter 
 
Borettslagsfortetting og generell fortetting innenfor byggesonen 
Anslått potensial: 450 -550 boenheter 
 
Transformasjon nord 
Områder med kombinert formål forretning / kontor / bolig / tjenesteyting 
Anslått potensial: 750 -1000 boenheter 
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Transformasjon Mesna-elva 
Områder med kombinert formål forretning / kontor / bolig / tjenesteyting 
Anslått potensial Busmoen: 200-350 boenheter 
Anslått potensial Sorgendalsjordet: 50-100 boenheter 
 
Totalt utgjør transformasjonsområder mellom 1000-1500 boenheter.  

 
Videre viser fortettingsstudiet at det er stort potensial for fortetting i sentrum og som borettslagsfortetting. Dette 
anslås fra 750-1050  boenheter. 
 
Dette viser at potensialet ved fortetting og transformasjon av næringsarealer i sentrum og mot nord er relativt 
stort. Arealene er i imidlertid utfordrende å bygge på av flere årsaker, særlig påpekes: 

• Grunneierstruktur og langsiktige leieavtaler 
• Manglende kommunalt eierskap 
• Eksisterende næringsvirksomheter 
• Bokvalitet i kombinasjon med næring  
• Trafikkavvikling 

 
Potensialet er svært grovt anslått. Det er behov for å gjennomføre en nærmere studie av områdene. 
 
 
Følgende elementer må vurderes i forbindelse med videre mulighetsstudier for fortetting : 
Bydelens struktur:     Fysiske kjennetegn og avgrensninger, knytning til eksisterende by og snarveie 
Landskapet :  Fysiske kjennetegn og avgrensninger, grønnstruktur som bør bevares og styrkes 
Infrastruktur:   Forbindelser og uttrykk 
Grønnstruktur og byrom:  Skapelse av offentlige rom og torg, oppholds- og rekreative arealer 
Bebyggelsesmønster: Sammenheng og romdannelse, åpen eller lukket struktur, bla. ift. Støy  
Høyder og volum 
Lys og skygge 
Støy og annen ekstern påvirkning. 
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7. Prinsippskisser (eksempler) 

Sentrum 
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Borettslagsfortetting 
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Transformasjon nord 
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Transformasjon Busmoen 

 
 
 
 
 


