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Innledning
Innledning
Vingnes representerer viktige 
historiske verdier knyttet til 
grunnleggelsen av Lillehammer som 
by. Siden den gang har tettstedet blitt 
påvirket av fl ere av de store byplanene 
med tilhørende byplanidealer som 
har preget Lillehammer by. Ikke alt 
har blitt bygd etter planene, og mye 
er blitt endret i årenes løp, men de 
opprinnelige plangrepene er fortsatt 
langt på vei lesbare. Det er særlig 
etablering av ny E6 i 1984 som har 
påvirket stedet mest. 

Det er i dag under utarbeidelse en 
kommunedelplan for ny hovedveg 
gjennom Lillehammer fra Vingrom 
i sør til Ensby i nord. I forbindelse 
med høring av planprogrammet for 
denne kom det opp en del innspill fra 
lokalt hold som pekte på verdiene ved 
Vingnes som et rekreasjonsområde, 
og som en bydel med kulturhistorisk 
betydning for Lillehammer. For å styrke 
den delen av utrednings-programmet 

som tok for seg Vingnes, ble det 
besluttet at det skulle utarbeides 
en kulturhistorisk stedsanalyse 
(DIVE-analyse) for Vingnes med 
utgangspunkt i kjent DIVE-metodikk 
utarbeidet av Riksantikvaren med 
samarbeidspartnere (2009). 

Statens Vegvesen region øst 
har vært oppdragsgiver med 
gjennomføringsansvar for dette 
deloppdraget. Ansvarlig for 
utarbeidelsen av DIVE-analysen har 
vært Asplan Viak AS ved sivilarkitekt 
Astrid Storøy i samarbeid med 
sivilarkitekt Ida Haukeland Janbu. 
Ansvarlig i Statens Vegvesen har vært 
arkeolog Ragnar Bjørnstad. 

Generelt om DIVE- metodikken
En DIVE-analyse er en kreativ, 
kritisk og medvirkningsbasert 
arbeidsprosess. Målet er å bidra til 
at stedets kulturhistoriske kvaliteter 
ivaretas og aktiveres som fellesgoder 
i stedsutviklingen. Gjennom fi re, 

målrettede trinn omdannes historisk 
informasjon, fra passiv til operasjonell 
kunnskap. I løpet av prosessen 
belyses områdets kulturhistoriske: 1) 
karakter, 2) betydning, 3) sårbarhet 
og 4) handlingsrom, gjennom en serie 
beskrivende, fortolkende, vurderende 
og aktiverende arbeidsledd.

Riksantikvaren fremhever at DIVE-
metodikken er tenkt som en veiviser, 
og at de ulike ressurspersonenes 
fagbakgrunn og erfaring er 
kvaliteter som beriker metodikken. 
I dette ligger kunnskap om og 
erfaring fra DIVE-analyser og 
kulturminnefaglig kompetanse, men 
også kunnskap og erfaring fra for 
eksempel offentlig virksomhet og 
om overordnet stedsutvikling og 
planleggingsprosesser. I tillegg 
kommer medvirkningsgruppens 
sammensatte bakgrunn og kompetanse 
som utgjør viktig input til oppgaven.   

Figur 3: Vingnesbrua bygges. Kilde: Mjøssamlingene

DIVE 
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Innledning
Målsetning med DIVE-analyse for 
Vingnes

Målet med arbeidet er å få mest mulig 
kunnskap om området som grunnlag 
for å: 

• Avklare på hvilken måte ny E6 vil 
få betydning for Vingnes.

• Synliggjøre hvordan en eventuell 
omleggelse av E6 kan bidra til å 
transformere området.

• Vurdere om en kan få på plass 
levedyktig næringsvirksomhet.

• Vurdere om E6-prosjektet 
kan gi økt attraktivitet for nye 
boligprosjekt i området.

• Se på muligheter for 
næringsvirksomhet knyttet 
til eksisterende strukturer i 
Strandsonen. 

• Se på muligheter for å 
videreutvikle Skibladnerbrygga. 

Det er gjennomført en fullverdig 
DIVE-analyse, men med redusert 
brukermedvirkning. Det er avholdt 
ett medvirkningsmøte mellom trinn 3 
og 4 i prosessen for å gi deltakerne 
muligheten til å påvirke hvordan 
Vingnes kan fremstå i fremtiden om 
E6 opprettholdes eller om E6 blir lagt 
i tunnel. Gjennom analysen kan en 
fi nne felles kunnskapsplattform og 

forståelse for hva som er godt vern og 
tilpassing som grunnlag for bevisste 
beslutninger som ivaretar ikke bare 
enkelteiendommer, men hele Vingnes 
i sammenheng med Kopperberget og 
Riselandet. Konklusjonene fra analysen 
vil i hovedsak være et grunnlag i 
arbeidet med kommunedelplanen for 
ny hovedvei gjennom Lillehammer, 
men kan også fungere som et 
argumentasjonsgrunnlag og 
forutsigbart verktøy for både 
myndigheter og eiendomsutviklere i 
andre sammenhenger. Det er viktig å 
presisere at denne DIVE-analysen ikke 
inngår i det formelle plansystemet, 
og dermed ikke inneholder juridiske 
føringer. 

DIVE-analysen er utarbeidet for å 
stå på egne ben, men resultatene 
inngår i en samlerapport sammen 
med den overordnede stedsanalysen 
og konklusjonene fra et parallelt 
gjennomført ATP-prosjekt. 

Avgrensingen av analyseområdet 
for DIVE-analysen er i henhold til 
et kart utarbeidet av Asplan Viak. 
Analyseområdet omfatter Vingnes, 
Kopperberget, Vingnesbrua og 
Riselandet. Aktuelt område er merket 
blått i kartet under.

DIVE 

Figur 4.Analyseområdet er skissert med blå skravur
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Innledning
Medvirkningsprosessen
Som del av metodikken er  det 
gjennomført en åpen og med-
virkningsrettet prosess med 
medvirkning fra en ekstern referanse-
gruppe (medvirkningsgruppe). Det 
har vært et mål å etablere en dialog 
som både ivaretar eierforholdet til 
oppdraget og tanker rundt de generelle 
stedsutviklings- og planpremissene 
som både Statens vegvesen og 
Lillehammer kommune ønsker seg. 
Medvirkningsgruppen har bestått av 
følgende deltakere:

• Per Arne Skartlien, SVV.
• Siv Stafsnes-Gregersen, SVV.
• Randi Sira, SVV.
• Ingrid Øvsteng, SVV.
• Janicke Haug, SVV.
• Kari Sundfør, SVV.
• Ragnar Bjørnstad, SVV.
• Rolf Kristensen, politiker, 

Lillehammer kommune
• Christen B. Bjørnsgaard, politiker, 

Lillehammer kommune
• Bjørg Lien, politiker, Lillehammer 

kommune
• Kjell A. Bråtesveen, Byggesak, 

Lillehammer kommune
• Helge Solbakken, Veg og trafi kk, 

Lillehammer kommune
• Gunnhild Stugaard, Arealplan, 

Lillehammer kommune
• Kjell Marius Mathiesen, Kulturarv, 

Oppland fylkeskommune
• Øystein R. Andersen, Kulturarv, 

Oppland fylkeskommune
• Magnhild Apeland, Kulturarv, 

Oppland fylkeskommune
• Karl Morten Ramberg, Vingar 

grendelag
• Marianne Borud Natvig, Vingar 

grendelag
• Jan Stensland Holte, Vingar 

grendelag
• Grete Borgen, Fåberg historielag
• Ida Haukeland Janbu, konsulent, 

Asplan Viak
• Astrid Storøy, møteleder, Asplan 

Viak

Medvirkningsgruppen har fungert som 
diskusjonspartnere for konsulent og 
oppdragsgiver, og har kommet med 
konstruktive innspill og lokalkunnskap 
til arbeidet med DIVE analysens 
ulike faser. Det har vært avholdt ett 
medvirkningsmøte som omfattet 
Trinn 3 Verdi og Trinn 4 Aktivering. 
Grunnlagsinformasjon fra Trinn 1 
og Trinn 2 ble sendt ut i forkant av 
møtet. De ulike deltakerne i gruppen 
representerer ulike interesser, 
men viste seg å være ganske 
samstemte både om verneverdi og 
endringskapasitet (Trinn 3), og hva 
som er en ønskelig framtid for Vingnes 
samt hvilken innfallsvinkel utviklingen 
skal ha (Trinn 4). 

Asplan Viak har i forkant av møtet 
gjennomgått de samme vurderingene 
som gruppene. Våre konklusjoner har 
vært med i vektingen av de endelige 
konklusjonene. Innspillene utgjør en 
svært viktig input til våre faglige 
vurderinger og endelige konklusjoner 
som beskrives i rapporten. Det er lagt 
vekt på å få frem en faglig begrunnet 
konklusjon for mulig fremtidig 
handlingsrom basert på oppdragets 
målsetting og DIVE-metodikkens 
føringer. 

Sluttproduktet i form av denne 
kulturhistoriske stedsanalysen (DIVE) 
avspeiler medvirkningsgruppas syn, 
men konklusjonene er Asplan Viaks 
innspill og faglige råd til Statens 
Vegvesen og Lillehammer kommune. 
Ragnar Bjørnstad fra Statens Vegvesen 
region øst har vært oppdragsgivers 
kvalitetssikrer for arbeidet. 

Det er utarbeidet en rapport der alle 
kart er lagt inn som illustrasjoner. 
Alle kartfi ler leveres i tillegg som gir 
mulighet for å forstørre kartene i mer 
lesbart format.

Kildegrunnlag
Det har fra oppdragsgiver ikke vært 
ønskelig å gå grundig inn i Trinn 1. Dette 
har resultert i at vi ikke har brukt tid 
på å sjekke og korrigere kildefeil. Det 
vil derfor være en viss sannsynlighet 
for at tidsangivelser av bygninger 
og gater er angitt feil på kartene. I 
tidsinndelingen har vi like mye tatt 
utgangspunkt i plantilhørighet som til 
angitt byggeår. 

Figur 5: Bilde fra medvirkningsmøtet på Svaneredet.

DIVE 
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Trinn 1

1 BESKRIVELSE

Metodikk
I analysens første trinn etableres kunnskapsgrunnlaget som skal være 
utgangspunkt for vurdering av kulturarvens kvaliteter og muligheter i 
stedsutviklingen. Kunnskapsgrunnlaget skal vise hvordan naturgitte og 
kulturelt betingede forutsetninger og forhold, hver for seg og samlet, 
har formet analyseområdet, og belyse sammenhengene mellom 
stedets historiske «fortellinger» og dagens omgivelser. 

Med tanke på formidling er den historiske karakteren beskrevet i en 
kortfattet tekst med underbyggende illustrasjoner.TRI

NN
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Før 1827 Et jordbrukssamfunn

Vingnes 
Både Vingnes (gnr 31) og Rise 
(Riise) er sammensatte naturnavn, 
og begge gårdene ble trolig ryddet 
allerede i jernalderen, før år 1000. 
Stuebygningen på Vingnes er nevnt 
i brev fra 1343, og det fremgår av 
skinnbrev fra 1344 og 1411 at Rise var 
prestegård. 

Før 1536 var Vingnes en tid jordegods 
under biskopen på Hamar, men kom så 
ved reformasjonen under Kongen. 
I 1613 var det Rasmus Bulung som var 
bruker av Vingnes, og i 1622 er Vingnes 
nevnt som ødegard. I 1657 var gården 
fremdeles krongods, og brukeren var 
bygselbonde eller leilending under 
Kongen. I 1666 søkte kaptein Jørgen 
Reichwein, som da bodde i Fåberg, om 
å få overta og bo på Vingnes, men to 
år senere er det ved matrikuleringa i 
1668 oppgitt at det da var Stadtholder 
Gyldenløffue som var eier av gården. 
Statholderen bodde på Vingnes når han 
var i området. 

Det er kjent at det ble arrangert ting 
på Vingnes i 1666. Det ser elles ut til 
at Vingnes var et ettertraktet sted å 
bo på, ikke minst for militære. Vingnes 
var på 1600-1700-tallet mye brukt som 
offi serkvarter, og senere på 1700-tallet 
overnattingssted for ferdamenn.

I 1758 besto gården Vingnes av: 
«…stuebygningen, den gamle 
stuebygningen, nordre fl øybygning, 
stabburet, ildhuset, tørkestuen, 
fæhuset, kornladen, stallen, 
småkreaturhuset, nedre og øvre 
hølade på ødegård Blistie, vårsæteren 
Findsveen med bygninger, sæteren 
Vismunden med bygninger, skigårder 
og haffelder». 

De eldste allfarvegene fulgte de 
gamle vegene mellom gårdene oppe 
i lia. Trolig har det vært alternative 
traséer som har vekslet om å være 
viktigst. Overfarten over elv og innsjø 
ble løst ved hjelp av sundbåter. Det 
kan ha vært sundsted ved Vingnes 
allerede i middelalderen, men dette 
er ikke dokumentert. Sandbankene og 
sandvollene utgjorde problemer for 
sundtrafi kken mellom Lillehammer og 
Vingnes, noe som gjorde sundstedet 
lite egnet. De store fl ommenes 
masseforfl ytninger i siste halvdel av 
1700-tallet gjorde det etter hvert mulig 
med båttrafi kk.

Fra 1780-årene og utover ble et 
omfattende veganlegg utbygd på 
begge sider av Mjøsa og Lågen. Den 
Trondhjemske Kongeveg ble anlagt 
i perioden 1770-1800, og gikk fra 
Christiania til Minnesund, og videre 
langs Mjøsa på begge sider. Vegen 
ble bygget etter det såkalte franske 
prinsipp som innebar at traseen skulle 
anlegges i rette strekninger uten 
hensyn til terrengets formasjoner. 
«Vestre Trondhjemske Hovedveg» gikk 
på begynnelsen av 1800-tallet omtrent 
i samme trasé som Jørstadmo-
vegen, med unntak av at den gikk om 
Børke for så å komme ned igjen ved 
Jørstadmoen. 

Vingnes ble offentlig markedsplass i 
1817.

Kopperberget
Kopperberget har vært 
trafi kknutepunkt siden 1600-tallet. På 
midten av 1700-tallet eide prokurator 
Michael Nimb gården Hammer 
(Lillehammer). Den gangen gikk 
Hammerjordene i ett helt ned til Mjøsa, 
og berghammeren ut mot vannkanten 
var god havn både for gårdens egen 
bruk og for dem som fraktet varer 
nord- og sørover innsjøen. Husene på 
gården lå ved korskirka oppe på sletta, 
og en gårdsveg gikk over Nerjordet og 
ned til Berget ved Mjøsa. På vinteren 
gikk trafi kken over isen. Om sommeren 
ble varene fraktet i føringsbåter. 
Trafi kken var mest knyttet til 
markedene som hadde eksistert 
gjennom lange tider. 

På 1600-1700-tallet ble det vunnet ut 
kopper i Fredriksgaves kopperverk 
på Sel og i Folldalen. Kopperet ble 
fraktet på vinteren til et lager ved 
Kopperberget, der føringsbåtene 
fraktet det videre når isen gikk opp. Ut 
over 1700-tallet ble det mer orden på 
lagringen ved at verkseierne bygslet 
grunn med hus av Nimb. Da kjøpmannen 
på Lillehammer overtok omsetningen, 
ble Kopperberget (Berget) litt etter litt 
hovedhavn. 

Trinn 1

Asplan Viak oktober 2015
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Før 1827 Et jordbrukssamfunn Trinn 1
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Figur 7: Vingnes gård

Figur 6: Kart fra 1824
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1827-1896 Lillehammer by

Lillehammer og Vingnes 
I 1827 fi kk Lillehammer 
kjøpstadsrettigheter. Byen fi kk 
navn etter de to gårdene der den 
største delen av byen skulle ligge 
- «Kjøbstadanlægget Lillehammer 
og Vingsnæs». Bakgrunnen for 
etableringen av en by var at stedet lå 
ved den nordlige enden av innlandets 
viktigste handelsvei, Mjøsa, og var et 
kommunikasjonsmessig knutepunkt 
der vanntransport og landtransport 
skiftet. Når Vingnes ble tatt med som 
grunn for byanlegget, var det nok først 
og fremst fordi det her var relativt fl at 
byggegrunn, i motsetning til bakkene 
ved Lillehammer. 

Med utredningen fra 
Innlandsbykommisjonen av 1825, 
der både Lillehammer og Hamar ble 
foreslått som nye kjøpsteder, lå det 
grunnlagstegninger «grundrids» for 
de kart og profi ler som fulgte med 
utredningen. Tegningene var utarbeidet 
av Amtskonduktør og premierløytnant 
C. C. Buchholz.  Byplanen som Buchholz 
tegnet for Lillehammer og Vingnes var 
utformet som et regulært rutenett 
med rette vinkler og gatene parallelt 
med, eller på tvers av, terrengkotene. 
Alle kvartalene var kvadratiske og 
like store. Mesnaelva og et påtenkt 
torg ga to intervall som delte byen i 
tre deler. Intervallene skulle hindre 
brannspredning, men torget fungerte 
også som en tverrakse som ga 
rutenettet en helhetlig karakter. Det 
eneste som skilte seg ut var Vingnes-
halvøya, der rutenettet var vridd 45 
grader. Rutenettet var ikke tilfeldig, 
denne måten å utforme byer på var et 
ganske utbredt byplanideal i Europa 
på 1700- og 1800-tallet. Den nye byen 
skulle være en ordentlig by, og det 
var tenkt stort. Hele 48 kvartaler var 
tegnet inn på Lillehammer-siden. 

På Vingnessiden var det tegnet inn 
fi re kvartaler. Disse 52 kvartalene 
skulle i teorien gi rom for 5000 
innbyggere, noe som tilsvarte ca en 
tredjedel av folketallet i Christiania på 
denne tiden. På byplanen var det også 
avmerket en linje for overfart med 
fergen fra sørsiden av hovedneset på 
Vingnes til et fergested på sørsiden av 
Kopperberget. 

Kvartalene i planen utmerker seg 
med de store arealene, og det ble 
forutsatt at alle intervallene utenom 
torg, kirkegård samt sykehus- og 
tinghuskvartal skulle bebygges fullt 
ut. Samvirket mellom byreising på 
jomfruelig jord og en reguleringsplan 
med byggevedtekter gjorde at man 
hadde et utmerket utgangspunkt 
for verktøy for å forme det nye 
samfunnet. Vedtektene skulle hindre 
brannkatastrofer, men skulle også 
sikre ensartet bebyggelse. Det ble lagt 
vekt på å gi gatene en klar avgrensing, 
bygningene skulle følge gatelinjen, 
ha omtrent samme gesimshøyde, og 
det ble nedlagt forbud mot utbygg 
og karnapper. Det ble videre påbudt 
å sette opp plankegjerder langs de 
gaterommene som ikke var avgrenset 
av hus. Vedtektene skulle skape et 
urbant preg og et byggemønster 
som skilte seg fra den spredte 
landbruksbebyggelsen. 

Noen bebyggelse av betydning fantes 
ikke fra før, bortsett fra gårdshus. 
De første tomtehenvisningene ble 
i hovedsak foretatt på grunnen til 
gårdene Sorgendal, Hammer, Bue og 
Vingnes. 

Basert på Buchholz byplan ble gater og 
kvartaler stukket ut, og tomter fordelt. 
Byggingen av den nye byen startet på 
vårparten i 1827, og i 1830 var rundt 
40 bygninger oppført. Husene som 

ble bygd var i hovedsak toetasjes 
forretningsgårder med bolig i 2. etasje. 
Så å si alle var oppført i tre med høy 
grunnmur og saltak. Husene var små 
og sparsomt utstyrt eksteriørmessig. 
En byggehøyde på to etasjer ga et 
forhold mellom husvegg og gatebredde 
på to til tre. Dette skulle hindre 
brannoverslag, og sikre et rimelig 
solinnfall. 

Da Lillehammer i 1827 ble by, ble 
Vingnes gård delt i et Vingnes 
byområde, som ble lagt til Lillehammer, 
og et «Vingnes Landjord-område», som 
ble drevet som gårdsbruk. 

På Vingnes ble Vingnesgata og 
Strandgata etablert og bebygd utover 
1800-tallet i henhold til Buchholz’ 
byplan. Ved matrikuleringen av 
gårdene i 1838 var det minst tre 
kjøpmenn på Vingnes. I 1886 kom den 
nye norske matrikkelen, og gårdene 
fi kk nye gårds- og bruksnummer 
under Lillehammer sogn, Vingnes 
fi kk gnr. 31 med to bruksnummer, 
Øyre gnr. 30 og Lillehammer gnr. 60. 
Risegårdene er ikke oppført med eget 
matrikkelnummer, men ble i 1886 
innlemmet i gnr 162 Fåberg Prestegard 
i Fåberg sogn.  

Trinn 1

Asplan Viak oktober 2015

Figur 8: Julins plan fra 1862.
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1827-1896 Lillehammer by Trinn 1

Asplan Viak oktober 2015

Figur 9: Buchholz plan fra 1827. Det kommer godt frem hvordan rutenettet for Lillehammer by og Vingnes er vridd i forhold til hverandre. 
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Kopperberget
I 1859 ble den offentlige vegen 
mellom Mesnabrua og brygga anlagt. 
For å få akseptabel stigning måtte 
Bryggevegen legges i en sving ned til 
Suttestadbekken, og derfra nordover 
til bryggeområdet. Den siste delen 
falt sammen med den gamle vegen 
mellom Hagefetten og Berget, og 
kalles Vinterbrøyta. Vinterbrøyta er 
forbindelsen fra Hammer gård til 
bryggene ved Berget i nordenden av 
Mjøsa. 

Før jernbanen kom i 1890-årene var 
Mjøsa, ved siden av Kongevegen, den 
viktigste kommunikasjonsåren. Før 
1840 foregikk vare- og persontrafi kken 
med robåt eller seilbåt. Rundt 1850 
ble det bestemt at det skulle være en 
fergemann på hver side av sundet. 

Ved Vingnes ble det så tidlig som på 
1700-tallet lagt lense over Lågen så 
tømmeret fra storelva med bielver 
kunne stanses her og sorteres. 
Anlegget som gjenstår i dag ble 
påbegynt midt i 1850-årene. Arbeidet 
ved Fåberg lense, ble etter hvert et 
årvisst sesongarbeid for mange menn.  
Fløtingen på Lågen sluttet i 1969. 

Dampskipenes inntog innebar en 
kommunikasjonsmessig revolusjon 
for Mjøsbygdene, og særlig for den 
uferdige Lillehammer by. Båtene 
satte fart på byveksten. Mjøsas første 
dampskip Jernbarden ble bygget 
ved Minne i Eidsvoll sommeren 1840, 
og satt i drift november samme 
år.  Sommeren 1847 ble Dronningen 
sjøsatt og begynte i rute en måneds 
tid senere. Begge ble en suksess. 
Det var en hard konkurranse, men 
også en viss arbeidsdeling mellom 
de to fartøyene. Dronningen tok seg i 
hovedsak av passasjertrafi kken, mens 
Jernbarden ble godsbåt. I 1855 ble 

også Færdesmanden og Skibladner satt 
i rute.  Utover i 1860-årene var det 
fi re dampskip på Mjøsa som la til ved 
Berget. Alle fi re hadde arbeid nok.  

Etter at Lillehammer ble etablert 
som by trengte kjøpmennene i byen 
lagringsmuligheter nede ved Mjøsa for 
varene som kom med båt. Den største 
handelsvaren på denne tida var salt. 
Det kom fra Italia, ble fraktet med tog 
til Eidsvoll, med båt til Lillehammer og 
videre oppover Gudbrandsdalen. Den 
andre vegen ble det sendt ost, smør og 
andre industrivarer. Det var også stort 
behov for teglstein til husbygging. Tegl 
var en av varene som ble lastet opp fra 
Berget. Helt opp til 1929-30-årene var 
området like nord for Sutterstadbekken 
lagerplass for teglstein. 

Ett av pakkhusene ved Kopperberget, 
Thorstadbua, ble oppført i 1857 etter 
at transporten på Mjøsa virkelig 
hadde tatt av. Like sør for denne lå 
dampskipsbrygga, oppmurt i gråstein. 
Fra 1863 overtok jernbanen det meste 
av forsendelsene som kom med 
båt, og bygde en ny brygge da den 
økende dampskipstrafi kken krevde 
et mer tidsmessig anløpssted. Kong 
Oscar ble satt inn i trafi kken i 1868. 
Kopperberget var ett av byens sentrale 
tyngdepunkter fram til jernbanen kom 
i 1894. 

I 1875 var det bare to eiendommer som 
lå i nederste del av Bryggevegen. Dette 
var Nordre Svingstue (nr 14) og Søndre 
Svingstue (nr 12). 

Trafi kken økte utover 1800-tallet, og ny 
bru over sundet var oppe til diskusjon 
både i 1857 og 1860, men det ble for 
dyrt. 

1827-1896 Lillehammer by Trinn 1
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Figur 10: Rutetabell for dampskipene.                
Kilde: Knutepunktet Kopperberget
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Figur 11: Brygga og Sundgata på Kopperberget ca. 1915. Kilde: Knutepunktet Kopperberget

Figur 12: Slik var sorteringsanlegget ved Lillehammer lense. 
Kilde: Lillehammer lense. Figur 13: Thorstadbua, oppført i 1857. 

Figur 14: Bryggeveien skjærer gjennom landskapet mot brygga på Kopperberget. Midt i bildet ligger Vinterbrøyta. Kilde: Knutepunktet Kopperberget. 



Kulturhistorisk stedsanalyse  Vingnes14

1896-1924 De spredte ekspansjoners tid

Lillehammer med Kopperberget
Med bakgrunn i en forventet vekst 
i forbindelse med fremføringen 
av jernbanen til Lillehammer øvet 
departementet påtrykk på byen for 
at de skulle utarbeide en «ny og 
fullstendig reguleringsplan». Byen 
hadde frem til 1895 vokst til en småby 
med ca 2000 innbyggere, og økte med 
nye tusen frem til århundreskiftet.  
Byveksten hadde helt og holdent holdt 
seg til reguleringsplanen fra 1827. 
Det mest fremtredende avviket var 
at den gamle handelsvegen nordover 
fremdeles eksisterte. Tyngdepunktet 
hadde fl yttet seg fra torget ved kirka 
og opp til Storgata med kjerneområdet 
fra Mesnaelva og sørover. 

Krums plan fra 1894 videreførte 
Buchholz’ stramme kvartalsinndeling. 
Det eneste nye forholdet som 
ble innført med denne planen var 
tilbaketrukne bygningsgrenselinjer. 
Dette var et tre meter bredt belte 
som konsekvent ble lagt på øst- 
eller sørsiden av kvartalene for å 
kunne holde tilbake areal til senere 
gateutvidelser. Rundt sentrum var 
det i ferd med å skje endringer i 
byggemønsteret ved at kjøpmennene 
oppførte frittliggende villaer for 
seg selv. Det nye var å bo i landlige 
omgivelser. Et viktig argument for 
disse endringene var innføringen av 
murtvang i de sentrale byområdene i 
1905. 

Den sterke ekspansjonen i Lillehammer, 
dels som følge av befolkningsveksten 
og dels på grunn av arealbehovet i 
det nye byggemønsteret, gjorde det 
nødvendig med en byutvidelse i 1906. 
Ingeniør Dahls plan fra 1912 fravek fra 
rutenettsplanleggingen, og innførte 
slyngede gateføringer bestemt av 
stigningsforholdet. Forutsetningen 
for endringen lå i stor grad i det nye 

byggemønsteret. En landskapsmessig 
boform ble foretrukket fremfor en 
urban. De frittliggende villaene ga 
større spillerom for vegføringer, 
hensynet til at gater og husvegger 
skulle passe sammen var borte. 
Reguleringsplanen tok tid, mye 
fordi planen innebar et brudd med 
tradisjonen og skapte stor strid. Store 
deler av de regulerte områdene fra 
1912 er gjennomført etter planens 
intensjoner. Denne planen ga svært 
mange av forutsetningene for at 
Lillehammer ble omskapt fra en by 
på landet til en by i landskapet, og 
byggemønsteret hadde befestet seg i 
form av villabebyggelse. 

Den raske veksten medførte at 
det siste, større ubebygde arealet 

Trinn 1
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innenfor bygrensene etter få år 
måtte reguleres. Fokuset på rimelige 
arbeiderboliger var kommet inn som 
et sideordnet element til den tekniske 
reguleringspraksisen. Formålet 
med byutviklingen var både klarere 
formulert og mer omfangsrikt enn 
tidligere, planleggingen skulle helst 
omfatte både bebyggelsesplaner og 
forslag til hustyper. 

Etter at jernbanen kom, økte både 
gods- og passasjertrafi kken sterkt. 
Med jernbane- og båttrafi kk ble 
avstanden til hovedstaden betraktelig 
mindre. Samtidig ble veganleggene 
nordover i Gudbrandsdalen utbedret, 
og Lillehammer forsterket sin rolle 
som porten til Gudbrandsdalen ut over 
1900-tallet. 

Figur 15: Isen har lagt seg og trafi kken ved dampskipsbrygga på Kopperberget har stilnet av.
Kilde: Knutepunktet Kopperberget. 

Figur 16: Dampskipsbrygga på Kopperberget.
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Figur 17: Utsnitt fra Ingeniør Dahls plan fra 1912. 

Figur 18: Kartutsnitt fra 1911.  
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Vingnes 
Etter at Mjøsa ble regulert like etter 
1900, ble det bedre forhold for 
båttrafi kk her. Hver høst og vår var det 
vanskelig å krysse sundet på grunn av 
is, og om vinteren var ofte isen svak. 
Fra 1903 ble motorferga Fram satt i 
drift over sundet. M/B Fram fraktet 
skolebarn og andre til og fra byen. 
Når hester og vogner, og etter hvert 
biler, skulle over sundet, trakk Fram en 
ferje etter seg som ble manøvrert inn 
til brygga. Om vinteren gikk trafi kken 
fortsatt på isen
. 
På Vingnes lå det en brygge litt øst for 
dagens Skibladnerbrygge. Brygga var 
bygd av B. & O. Lundgaard, men det er 
ukjent når den ble reist. Et bilde datert 
til det første tiåret av 1900-tallet viser 
brygga og et stort lagerhus bygd av 
B. & O. Lundgaard i sammenheng med 
skipstrafi kken. D/S «Viken» ankom 
brygga to ganger i uka, og leverte 
for det meste mel og salt på høsten. 
Brygga skal visstnok ha fått navnet av 
D/S «Prøven», fordi B. & O. Lundgaard 
tidligere hadde eid båten. Brygga er 
idag borte. Øst for brygga lå et garveri 
som var i drift fra rundt 1900-tallet. 
Da garveriet brant ned på slutten 
av 1920-tallet fi kk beboerne lov av 
eieren å opparbeide en fotballbane på 
branntomten. 

Trafi kken over sundet økte svært 
utover 1920-årene, også av biler som 
skulle ferges over. Da Biri Bilselskap 
kjøpte to busser som de satte i rute 
på Lillehammer, ble det snart slutt 
på lokaltrafi kken med dampbåtene. I 
1926 begynte bilselskapet å ta den ene 
bussen over med ferga. 

Figur 19: Det var en livlig dampskipstrafi kk på Mjøsa i årene etter første verdenskrig. Nærmest ligger 
“Lillehammer” og ved siden av “Gjøvik”, mens “Skibladner” ligger lenger ute. 
Kilde: Min barndoms by - om Vingnes. 

Figur 20: Kilde: Min barndoms by - om Vingnes. 

Figur 21: Et av murhusene som ble bygd på Vingnes på denne tiden. 
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Figur 22: Trafostasjonen på Vingnes. Figur 23: Villa på Vingnes fra tidsepoken. 

Figur 24: Vingnesgata. 
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Lillehammer med Kopperberget
Etter som tomtebehovet økte, økte 
også presset på arealene som lå 
under Fåberg herred. Dette var 
en utvikling som var vanlig i alle 
bynære strøk i Norge, og som førte 
til at bygningsloven av 1924 påla 
herredene å regulere et 300 m bredt 
«byggebelte» rundt bykommunene. 

Den nye bygningsloven markerte det 
endelige bruddet med den rent tekniske 
vegreguleringen. Moderne planlegging 
skulle omfatte byggeformål og 
utnytting. Initiativet til en nyregulering 
var bare indirekte knyttet til den 
nye bygningsloven. Opptakten var 
tatt allerede i 1920 på bakgrunn av 
økonomiske oppgangstider og tro 
på vekst som følge av åpningen av 
Dovrebanen og Raumabanen. 

Byplanlegger Sverre Pedersen ble 
i første omgang bare rådspurt som 
konsulent for reguleringen, men han 
overtok ganske snart hovedansvaret 
for de nye planene, senere også for 
å revidere Lillehammers byplan i 
samsvar med de nye bygningslovene. 

I Sverre Pedersens nye planer for 
byggebeltet, ferdigstilt i 1929, ble 
byens grenser utvidet. Pedersen 
utpekte også framtidas industriarealer 
i Fåberg. Det gjorde det mulig for 
Fåberg kommune å konsentrere 
grunnlagsinvesteringene sine. Planene 
ga på mange måter inntrykk av å være 
regulering for en storby. I tråd med 
Sverre Pedersens planleggingsfi losofi  
ble det lagt vekt på det særegne ved 
stedet. Rekreasjonsbyen Lillehammer 
skulle møte den reisende med hus i 
hager. Lillehammer skulle være by, 
men naturen skulle tilpasses byen, 
og ikke omvendt. Utgangspunktet lå i 
vegnettet. Det var utformet med tanke 
på økende privatbilisme, ringgater 

og utfartsveier mellom sentrum og 
de ytre delene av byen. Boliggatene 
ble ikke så detaljert utformet, men på 
Vingnes planla han tomannsboliger i et 
stramt rekkemønster. 

Lite av Pedersens planer ble 
gjennomført i første omgang, men 
det var full enighet om Pedersens 
grunnleggende ideer i utforming av 
Lillehammer som rekreasjonsby. 
Det var også enighet om planene for 
byggebeltet. Det betydde at videre 
tenking og planlegging måtte innbefatte 
både Lillehammer og Fåberg. Fåberg 
som vekstkommune for befolkning 
og industri, og Lillehammer med en 
videreutvikling av sitt særpreg som 
rekreasjons- og turistby. Etter krigen 
ble byplanen for Lillehammer revidert 
og omarbeidet av byplankontoret før 
den gikk til ny godkjenning. Planen 
følger i hovedsak retningslinjene som 
var lagt opp med byggemønsteret som 
besto av blokker og rekkehus. 

Vingnes
På Vingnes ble Riksveg 90 lagt 
om til fordel for en jernbanelinje 
mellom Lillehammer og Vingnes med 
egen bru over Mjøsa. Vingnes var 

åpenbart planlagt som knutepunkt 
med stopp for både buss og tog i 
tilknytning til et større parkeringsareal 
for biler. Vingnes var også tenkt 
som et utviklingsområde med nye 
forretningsbygg, bensinstasjon 
og bilverksted i tillegg til mindre 
boligområder med en- og 
tomannsboliger der de grønne idealene 
er ivaretatt. 

I tredve år, frem til 1934, fraktet 
motorbåten «Fram» skolebarn og 
andre til og fra byen. Når hester og 
vogner, og etter hvert biler, skulle over 
sundet, trakk Fram en ferge etter seg 
som ble manøvrert inn til brygga. Om 
vinteren gikk trafi kken på isen. 
Alt i 1915 ble det utarbeidet planer 
for ei bru fra Lillehammer til Vingnes, 
men først i 1934 sto brua ferdig. 
Vingnesbrua var da landets lengste 
bru med sine 900 meter. Byggingen 
av Vingnesbrua hadde stor betydning 
for sysselsettingen i distriktet først 
på tredve-årene. I april 1940 ble 
brua sprengt for å hindre tyskernes 
frammarsj. Dette hindret ikke 
tyskerne, som kom seg frem over isen. 
Vingnesbrua ble satt i stand igjen etter 
krigen.
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Figur 26: Illustrasjonsplan utarbeidet i 1942.
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Figur 28: Fra høyden kommer Pedersens plangrep fortsatt godt frem.  . 

Figur 27: Gjenoppbygging av Vingnes bru. Kilde: Knutepunktet Kopperberget. 

Figur 25: Sverre Pedersens reguleringsplan for Vingnes fra 1929

Figur 26: Byplanen, utarbeidet etter krigen. 
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ETTER 1950 Veg- og boligfeltutbygging

Lillehammer med Kopperberget
Fram til omkring 1950 utviklet 
Lillehammer seg stedegent og fi kk 
tydelige særtrekk. Et tydelig tidsskille 
avspeiler seg i bebyggelsen som 
ble oppført i årene 1950-60. Da 
kom overgangen fra den klassiske 
byplanleggingen til den moderne areal- 
og oversiktsplanleggingen.

Etter andre verdenskrig var det en 
desperat mangel på ledig tomtegrunn 
i Lillehammer. I 1956 lanserte 
arkitektkontoret Norske Boligbyggelags 
Landsforbund en plan for LOBB med 
67 blokkleiligheter i blokker på 8 
etasjer og et forretningsbygg på 6-8 
etasjer på Vingnes. Målet var å gjøre 
Vingnes til et attraktivt boligområde. 
I 1958 utarbeidet byingeniørkontoret 
en ny reguleringsplan for Vingnes der 
bydelen ble oppdelt i fi re områder. 
Rett vest for Vingnesbrua ble det 
prosjektert tre høyhus på 10 etasjer 
med til sammen 120 leiligheter. Bak 
høyhusene var det planlagt mindre 
bebyggelse med bolighus samt 
forretnings- og industriareal. Ti år 
etter mente byingeniør Hermick Urbye 
at den dårlige bebyggelsen på Vingnes 
måtte saneres. Det ble ikke noe av 
disse planene. Lillehammer ble aldri en 
by preget av blokkbebyggelse, rekkehus 
fremsto som et rimelig kompromiss. 

Kravet til en omfattende revisjon av 
reguleringsplaner som den kommende 
bygningsloven forutsatte, koblet 
sammen med en generell foreldelse 
av Sverre Pedersens plan, gjorde 
at den gang Fåberg kommune i 
1957 engasjerte Erik Langdalen til å 
utarbeid en ny reguleringsplan. Deler 
av Pedersens arealutnyttelse ble 
videreført. Et sentralt punkt i den nye 
planen var valg av trasé for ny fjernveg 
forbi Lillehammer. Trafi kken ble sett på 
som hovedproblemet for miljøet i byen. 

Først når trafi kken var ført utenom 
sentrum kunne planleggingen lykkes. 
Framtidsvisjonen for omkjøringsvegen 
var en avkjørsels- og planfri 4-felts 
motorveg på østsiden av byen. Det 
karakteristiske ved Langdalens plan var 
en høy bevissthet om funksjonen som 
styrende faktor for vekst og sosialt 
liv.  Planen er en arealdisponering 
som viser utbyggingsmuligheter med 
effektiv arealbruk og løsninger for 
kommunikasjonsproblemer. Det var 
viktig å holde på småbyens skala og 
å sikre jordbruksarealene. I omfang 
var det de nye boligområdene som var 
mest arealkrevende. Planen la til grunn 
en befolkningsvekst på 10 000 nye 
innbyggere. For å kunne ta opp i seg 
veksten ble boligområdene brutt ned 
i mindre naboskap dimensjonert etter 
skolekretser og næringsgrunnlaget 
for nærbutikker. Innen disse bydelene 
ble mindre boligfelt avgrenset ved 
hjelp av grønne årer, smale belter 
med gangveger der hvert felt fi kk 
ensartet bebyggelse. Det var lagt opp 
til en omfattende vegdimensjonering 
med fem nivåer under fjernvegen. 
Langdalens plan la grunnlaget 
for utbyggingen av de mange nye 
boligfeltene rundt Lillehammer, 
deriblant Riselandet. 

Antallet biler steg massivt i 
etterkrigstiden. I 1960 ble bilsalget fritt 
i Norge. Vegene bandt byen og landet 
sammen, og åpnet for bygging i nye 
områder. En liten by som Lillehammer 
merket godt den økende biltrafi kken 
på 50-tallet. Biltrafi kken satte sitt 
preg på byen gjennom både parkering 
og de sterke interessene som var 
knyttet til trafi kken. Bilen åpnet 
for hyttebygging og nye attraktive 
boligområder i nær bilavstand til 
sentrum. På Vingnes åpnet det seg nye 
muligheter for husbygging oppover 
lia, og med det kom større og tettere 

boligområder. Parallelt med dette 
foregikk en viss utfl ytting fra sentrum. 
For mange betydde en fl ytting bedre 
boligstandard, større plass og å eie 
framfor å leie. Økonomisk frihet endret 
folks leve- og handlesett. 

Sentrum gjennomgikk en 
funksjonsspesialisering der eldre 
forretnings- og boligkvartaler skulle 
saneres. Nybyggingen skulle gi åpnere 
bebyggelse med større grøntinnslag. 
Kvartalsstrukturen skulle beholdes, 
men den ble mer diffus som følge av de 
frie bygningsvolumene og tilbaketrukne 
byggelinjer. 

Sentrumsplanen av 1972 kom i en 
tid da interessen for trebyer og 
bevaring var i fokus på begynnelsen 
av 1970-årene. Arbeidet med 
sentrumsplanen ble gjennomført 
over to faser; Bevaringsplan 1972-75 
og arealplan for sentrum i 1970-80. 
Arbeid med trafi kk og parkering pågikk 
samtidig med reguleringsplanen. 
Planen la opp til en boligorientert 
utviklingsvekst. Hovedtrekkene 
i planens trafi kksystem var en 
ringveg rundt sentrum. Denne følger 
i store trekk eksisterende gatenett. 
Bevaringsplanen medførte at sentrale 
deler av Storgata ble foreslått bevart 
ut i fra at Lillehammer var et helhetlig 
bymiljø, og saneringsprosjektene 
endret seg mot å ta mer hensyn til 
det eksisterende byggemønsteret. 
Erfaringene fra planen viser imidlertid 
at den har vært mangelfull og ikke har 
fungert etter sine forutsetningen, og 
at det har blitt mange påbygg etter 
«ryggsekkmetoden».  

Trinn 1
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Figur 29: Veg- og boligutbygging på Vingnes

Figur 30: Vingnes 2014. Kilde: 1881

Figur 31: Vingnes 1968. Kilde: 1881



Kulturhistorisk stedsanalyse  VingnesAsplan Viak oktober 2015 22

Ut over 1980-årene ble fl ere av byens 
industrivirksomheter nedlagt. Dette var 
starten på Lillehammers sammenbrudd 
som industriby. Gamle industriområder 
ble utviklet i nye retninger som reiseliv, 
handel, rekreasjon og undervisning på 
1980 og 90-tallet. 

Planleggingen av OL ble et insitament 
til kreativ og storslagen tenkning. 
En rekke fantasifulle prosjekter ble 
planlagt. Noen av disse ble realisert, og 
i løpet av få år skiftet byen ham. På få 
år gikk byen gjennom det som normalt 
ville være en 20-30 års utvikling, og 
det var nødvendig med en omfattende 
planprosess. Den ble utført i tre deler; 
en natur- og kulturlandskapsanalyse, 
en hovedplan for OL-anlegg og en 
byanalyse. OL-budsjettet omfattet 
også investeringer i kultur som ble 
et satsingsområde for OL 1994. Dette 
medførte at Banken ble restaurert, 
og fl ere nye, moderne kulturbygg 
ble oppført. Også gater, veger og 
bygninger ble pusset opp og bygget ut i 
stor stil til vinterlekene. 

Vingnes
Etter krigen ble Ørsta eskefabrikk 
etablert. Etter at fabrikken ble nedlagt 
på 1960-tallet var her en periode 
skifabrikk. I Sundstadvika, nord 
for Ringeriksodden (Fløterodden), 
har Lillehammer Båtforening sitt 
tilholdssted, etablert på 1970-tallet, 
med både småbåthavn og Roklubbens 
store bygning.

Ringeriksodden, Stavnesodden og 
Leirvika bærer preg av den betydelige 
tømmerfl øtingen som ble avsluttet i 
1969. 

Før 1970-tallet gikk hovedvegen 
mellom Oslo og Trondheim 
gjennom Lillehammer sentrum. 
Ulike alternativer var i diskusjon 
fra tidlig på 1960-tallet. I 1975 
besluttet Miljøverndepartementet at 
østsidealternativet skulle bygges. 

ETTER 1950 Veg- og boligfeltutbygging Trinn 1

Protestene underveis gjorde at veien 
mot Mosodden ble lempeligere enn det 
opprinnelige forslaget hadde vært. 
Miljøtunnelen ved Mosodden kan ha 
vært landets første av dette slaget. 
Ny E6 med bru og tunnel ble åpnet i 
1984. Som en direkte følge av ny E6 ble 
Bjørns kro oppført i 1985. Kroa er i dag 
nedlagt, og bygningen skal rives.

Den offi sielle Pilegrimsleden fra 1997 
bygger på eldre vegfar i området. I den 
opprinnelige traseen fra 1997 fulgte 
leden strandkanten av Mjøsa forbi 
Riselandet. Dette er senere endret til 
at leden følger fylkesveien til Vingnes 
og videre over Vingnes bru, opp 
Vinterbrøyta til Lillehammer kirke. 

I 2005/2006 ble tre leilighetsbygg 
langs Stavnesveien oppført, og samme 
år ble det oppført ny Skibladnerbrygge 
ved Svaneredet. 

Figur 32: Bildet viser bebyggelse fra ulike tidsperioder. De er bygd i samme skala og fremstår som et enhetlig boligområde likevel. 
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ETTER 1950 Veg- og boligfeltutbygging Trinn 1

Figur 33: Nye moderne boliger på Vingnes.  

Figur 34: Intakt hus fra Sverre Pedersens plangerep. 

Figur 35: Kart fra 1954.

Figur 36: Avisutklipp fra 1996. 
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Figur 37: Kilde: Knutepunktet Kopperberget av Oddmar Moen. 

Trinn 2



2 FORTOLKNING

Metodikk
Historien vil alltid være gjenstand for nye tolkninger, både på 
det individuelle og samfunnsmessige plan. Hensikten med trinn 
to er å fortolke og drøfte analyseområdets historiske situasjon, 
meningsinnhold og betydning som underlag for verdidiskusjonen i 
trinn 3. 

Det er ikke nødvendigvis bare høydepunktene i den historiske 
utviklingsprosessen som har etterlatt seg de mest betydningsfulle 
sporene i et landskap, og det er heller ikke alltid at de sporene 
som finnes er historisk viktige. Med utgangspunkt i hvilke 
historiske elementer som i dagens situasjon representerer de 
viktigste historiske fortellingene i trinn 1, vil trinn 2 undersøke 
hvilken tilstand de er i som formidlere av historisk meningsinnhold 
og samfunnsmessig betydning. I analysen brukes historisk 
lesbarhet, integritet (helhet) og autentisitet som mål på tilstand 
og formidlingsegenskaper (kilde: Riksantikvaren).

Historiske utviklingstrekk på Vingnes
En kan se for seg to innfallsvinkler for å velge ut hva som 
er viktige utviklingstrekk på Vingnes. Det ene er utvelgelse 
av enkeltbygg ut fra den generelle samfunnsutviklingen med 
tilhørende stilidealer. Innenfor analyseområde er det relativt få 
av de eldste gjenværende enkeltbygningene som ikke er endret 
fra byggeår. Den andre innfallsvinkelen er å velge ut viktig 
identitetsbebyggelse i sammenheng med bygningsstrukturer 
fra de ulike epokene, i sammenheng med gjenliggende helhetlige 
områder som viser autentiske spor etter ulike plangrep 
og planidealer fra Buchholz’ plan og frem til i dag. Innenfor 
analyseområdet er det en stor andel gjenværende strukturer som 
er viktig å fremheve og begrunne. Ut i fra dette samt oppgavens 
målsetting har vi valgt å prioritere identitetsbærere og helheten 
i bygningsstrukturen (plangrep). I dette ligger også gater, 
plasser og grønnstrukturer som er viktige spor som har bidratt 
til å strukturere bebyggelsen. Samtidig ser vi at det er viktig å 
prioritere de viktigste og best bevarte bygningene. Det gjøres 
oppmerksom på at bygninger som ikke er vist prioritert i kart T2, 
ikke på noen måte har sammenheng med riving. TRI

NN
Trinn 2
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Viktige utviklingstrekk
Sognet var et bygdesamfunn bestående 
av gamle gårder etablert i jernalderen, 
som Øyre, Rise (Riise), Vingnes og 
Hammer (Lillehammer). Mellom 
gårdene gikk de gamle allfarvegene. 
Strekningen Kopperberget og Vingnes 
kan ha vært sundsted allerede i 
middelalderen, og begge sider har tidlig 
vært viktige havner for persontrafikk 
over Mjøsa og for frakt av varer. 
Kopperberget (Berget) har vært 
trafikknutepunkt siden 1600-tallet, og 
var på 1700-tallet lagringsplass for 
kopper utvinnet i Gudbrandsdalen-  
før føringsbåtene fraktet varene 
sørover. Berget var hovedhavn for 
føringsbåtene på Mjøsa.
Fra 1780-årene ble et omfattende 
veganlegg, den Trondhjemske 
Kongeveg, utført på øst- og vestsiden 
av Mjøsa og Lågen, bygget etter 
franske prinsipper som innebar 
at traseen skulle anlegges i rette 
strekninger uten hensyn til terrengets 
formasjoner.

Lesbarhet 
Gården Øyre er den eneste av de eldre 
gårdene i og ved analyseområdet 
som ligger igjen i sitt opprinnelige 
kulturhistoriske landskap. Rise, 
Vingnes og Hammer (Lillehammer) 
ble tidlig innlemmet i Lillehammers 
byplaner. Hammer er i dag borte, mens 
bygningsmassen etter Risegårdene 
og Vingnes ligger igjen som mindre 
eiendommer i boligområdene.  
Både på Vingnes og Kopperberget 
ligger restene etter de gamle kaiene, 
i dag ombygd til moderne brygger. 
Kun Vingnes har i dag anløpssted 
for Skibladner. Den aller eldste 
bebyggelsen tilknyttet kaiområdene er 
borte. 

En del av de gamle allfarvegene 
gjennom gårdene er fortsatt 
lesbare. Vegen forbi Øyre og opp til 
Saksumdalsvegen er opprinnelig en 
middelalderveg. På Vingnes er vegen 
ned til båthavna en del av et gammelt 
vegfar fra Vingnes gård (jf kart fra 
1825). Deler av den gamle vegen 
mellom Hagefetten og Berget, som 
var forbindelsen fra Hammer gård til 
bryggene ved Berget (Vinterbrøyta) 
eksisterer og brukes i dag som en 
gruslagt gang- og sykkelveg mellom 
Sundgata/Bryggeveien og Hougners 
gate. 

«Vestre Trondhjemske Hovedveg» 
gikk på begynnelsen av 1800-tallet 
omtrent i samme trasé som dagens 
Vingromsveien/Jørstadmoveien, med 
unntak av at den opprinnelige veien 
nord for Vingnes gikk oppom Børkje 
for så å komme ned igjen til Lågen ved 
Jørstadmoen. 

Tilstand 
Vingnes gård med våningshus, låve 
og vedskjul, oppført i perioden 
1725-1750, er alle relativt autentisk 
fra byggeår og godt bevart. Låven 
på Øyre er oppført i perioden 1750-
1775, mens et våningshus, stabbur 
og smie er oppført i første halvdel 
av 1800-tallet. Lokaliseringen av 
tunet på Øyre er trolig opprinnelig. 
På Rise øvre er et våningshus fra 
første periode av 1800-tallet intakt fra 
byggeår, våningshuset på Rise vestre 
er fra siste halvdel av 1800-tallet og 
våningshuset på Rise østre er fra siste 
halvdel av 1700-tallet. Bygningene 
er godt ivaretatt, her har vært noen 
ombygginger, men den tekniske 
tilstanden synes å være god. 

Alle de gjenværende gamle vegfarene 
er i dag i ulik, fungerende bruk.  

Før 1827 Et jordbrukssamfunn Trinn 2
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Viktige utviklingstrekk
I 1827 fikk Lillehammer og Vingnes 
bystatus. Vingnes ble tatt med fordi 
det her var relativt flat byggegrunn, 
og fordi her var sundsted. Gjennom 
Buchholtz byplan fra 1825 ble byen 
utformet som et rutenett med 
rette vinkler der alle kvartaler var 
kvadratiske og like store. På Vingnes 
var rutenettet med fire kvartaler, 
vridd 45 grader. På byplanen var det 
avmerket en linje for fergeoverfart fra 
Vingnes til Kopperberget. 

Vingnes gård ble gjennom planen 
delt i et Vingnes byområde, som ble 
lagt til Lillehammer, og et «Vingnes 
Landjord-område» som ble drevet som 
gårdsbruk. 

Vedtekter knyttet til byplanen 
skulle skape et urbant preg og et 
byggemønster som skilte seg fra 
den spredte landbruksbebyggelsen. 
Husene ble bygd som toetasjes 
forretningsgårder med bolig i 2. 
etasje oppført i tre med høy grunnmur 
og saltak. Husene var små og 
sparsomt utstyrt eksteriørmessig. En 
byggehøyde på to etasjer ga et forhold 
mellom husvegg og gatebredde på to til 
tre. Dette skulle hindre brannoverslag 
samt sikre solinnfall. 

På Vingnes ble Vingnesgata og 
Strandgata etablert og bebygd utover 
1800-tallet i henhold til Buccholz’ 
byplan. I 1838 var det minst tre 
kjøpmenn på Vingnes. 

Kopperberget utviklet seg ut over 
1800-tallet til å bli ett av byens 
sentrale tyngdepunkter fram til 
jernbanen kom i 1894, med bygging 
av boliger langs Sundgata og 
lagerbygninger for gods som skulle 
omlastes ved havna. 

I 1859 kom den offentlige vegen mellom 
Mesnabrua og brygga på Kopperberget. 
Den siste delen falt sammen med den 
gamle vegen mellom Hagefetten og 
Berget (Vinterbrøyta). 

Dampskipenes inntog og etableringen 
av jernbanen satte fart på byveksten. 
Den økende dampskipstrafikken 
krevde et mer tidsmessig anløpssted 
og større behov for lagringsplass, 
og medførte bygging av brygger for 
mellomlagring av varer fra båt til 
jernbane.

Lesbarhet 
Både struktur og byggemønster 
fra Buchholz’ plan for Vingnes er 
lesbart gjennom Vingnesgata og 
Strandgata der bebyggelsen er oppført 
som bybebyggelse og toetasjes 
forretningsgårder med bolig i 2. etasje, 
oppført i tre med høy grunnmur og 
saltak med svai, i tråd med vedtektene.
 
Flere bygninger ble oppført på Vingnes 
gård i denne perioden. Det eneste 
huset som gjenstår er et bolighus bygd 
for innleid arbeidskraft på Vingnes 
gård som ligger ut mot Vingnesgata 
(gnr 200/91). 

Kun ett av pakkhusene ved 
Kopperberget, Thorstadbua fra 1857, 
ligger igjen av alle bryggene som ble 
oppført i storhetsperioden. Like sør 
for denne ligger restene av den gamle 
dampskipsbrygga, oppmurt av gråstein. 
Vinterbrøyta er intakt og i bruk som 
gang- og sykkelvei. 

Tilstand 
Den autentiske gatestrukturen er 
bevart på begge sider av sundet. Det 
opprinnelige grusdekket er erstattet 
med asfalt. Bygårdene langs gatene 
holder en god standard. De fleste 
av bygningene er mye ombygd 
og endret fra byggeår, men har 
stort sett beholdt det opprinnelige 
volumet. Det er relativt lite igjen av 
bakgårdsbebyggelsen. De fleste av 
de større gjenstående bakgårdene er 
ombygd til boligformål. De minste er 
opprettholdt som uthus.

Thorstadbua med kransystem er 
fremdeles intakt, men trenger 
oppussing. De øvrige brygger og kaier 
fra denne perioden er i dag borte. 

1827-1896 Lillehammer by Trinn 2

Figur 38: Spor etter henholdsvis Buckholts og Krums plan. 
Kilde: Lillehammer bys planhistorie 1827-1972
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Viktige utviklingstrekk
Byveksten hadde frem til 1895 
helt og holdent forholdt seg til 
reguleringsplanen fra 1827. Det mest 
fremtredende avviket var at den gamle 
handelsvegen nordover fremdeles 
eksisterte. Tyngdepunktet hadde 
flyttet seg fra torget ved kirka og 
opp til Storgata med kjerneområdet 
fra Mesnaelva og sørover. Mens 
Lillehammer sentrum forholdt seg til 
Storgata, har Vingnes alltid forholdt 
seg til Mjøsa.

Krums plan fra 1894 videreførte 
Buchholz’ stramme kvartalsinndeling. 
Det eneste nye som ble innført var 
tilbaketrukne bygningsgrenselinjer. 
Rundt sentrum endret byggemønsteret 
seg ved at kjøpmennene oppførte egne 
frittliggende villaer. Det nye var å bo i 
landlige omgivelser. Et viktig argument 
for disse endringene var innføringen 
av murtvang i de sentrale byområdene 
i 1905. 

Den sterke ekspansjonen som følge av 
befolkningsveksten og arealbehovet 
i det nye byggemønsteret, medførte 
en byutvidelse i 1906. Ingeniør 
Dahls plan fra 1912 fravek fra 
rutenettsplanleggingen, og innførte 
slyngede gateføringer bestemt av 
stigningsforholdet. En landskapsmessig 
boform ble foretrukket fremfor en 
urban. De frittliggende villaene ga 
større spillerom for vegføringer, 
hensynet til at gater og husvegger 
skulle passe sammen ble borte. 

Det ble midt i 1850-årene etablert en 
lense over Lågen så tømmeret fra 
storelva med bielver kunne stanses 
og sorteres. Anlegget ble ombygget i 
1908, og senere modernisert i 1957-
58. Arbeidet ved Fåberg lense var et 
årvisst sesongarbeid for mange menn.  
Trafikken over sundet økte svært 

i 1920-årene. Biri Bilselskap satte 
to busser i rute, og det ble slutt på 
lokaltrafikken med dampbåtene. Fra 
1903 ble motorferga Fram satt i 
drift over sundet. M/B Fram fraktet 
skolebarn og andre til og fra byen. Når 
hester og vogner, og etter hvert biler, 
skulle over sundet, trakk Fram en ferje 
etter seg som ble manøvrert inn til 
brygga. Om vinteren gikk trafikken over 
isen. 

Lesbarhet 
Krums plan befestet byggemønsteret i 
form av villabebyggelse. Boligområdet 
mellom jernbanelinja og Bryggegata 
frem til Kopperberget er etablert og 
utbygd i tråd med Krums byplan. Også 
langs Sundgata og Bryggevegen samt 
på Vingnes kom det til flere boligbygg 
i denne perioden. Selv om områdene 
er delvis fortettet og husene ombygd, 
er både strukturen og boligene lett 
lesbare ut i fra sin tid. 

Den gule bygningen som står ved 
Thorstadbua ble opprinnelig oppført 
som ekspedisjonshus sammenbygd 
med M/B Frams vinteropplag under 
tak. Dagens bygning står alene tilbake 
sammen med Thorstadbua, og det 
er vanskelig å lese sammenheng 
med det opprinnelige travle 
kommunikasjonspunktet Kobberberget 
en gang var. 

Et stort lagerhus bygd av B. & O. 
Lundgaard i sammenheng med 
skipstrafikken er i dag innebygd som 
del av restauranten Svaneredet. Den 
øvrige bebyggelsen her er borte, 
med unntak av det bakenforliggende 
uthuset fra tidlig 1900-tall. På tomta til 
garveriet ligger fortsatt fotballbanen 
fra 1920-tallet. 

Tilstand 
Villabebyggelsen fremstår i god stand. 
Deler av bygningene er endret fra 
byggeår. 

Både ekspedisjonshuset og 
boligområdene på Lillehammersiden 
fra denne perioden fremstår som godt 
ivaretatt både teknisk og autentisk. 
Det er kun ekspedisjonshuset som står 
igjen ved Thorsetbua, båthuset er i dag 
revet.  

Svaneredet med uthus er om- og 
påbygd til restaurant. Denne er ikke i 
drift i dag, og bygningen og området 
rundt trenger opprusting. 

1896-1924 De spredte ekspansjoners tid Trinn 2

Figur39: Svaneredet.

Figur 41: Det gamle ekspedisjonshuset 2015.

Figur 40: Uthuset på Svaneredet.



Figur 41: Det gamle ekspedisjonshuset 2015.
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Viktige utviklingstrekk
Et økende tomtebehov førte til at 
bygningsloven av 1924 påla herredene 
å regulere et «byggebelte» rundt 
bykommunene. Moderne planlegging 
skulle omfatte byggeformål og 
utnytting. Byplanlegger Sverre 
Pedersen fikk hovedansvaret for å 
revidere Lillehammers byplan etter 
de nye bygningslovene. I Pedersens 
nye plan av 1929 ble byens grenser 
utvidet, og det særegne ved stedet 
vektlagt. Lillehammer skulle være en 
by der naturen skulle tilpasses byen, 
med hus i hager. Utgangspunktet lå i 
vegnettet som ble utformet med tanke 
på økende privatbilisme, ringgater og 
utfartsveier mellom sentrum og de 
ytre delene av byen. På Vingnes planla 
Sverre Pedersen tomannsboliger i 
et stramt rekkemønster, butikker og 
bensinstasjon sentralt i området samt 
en skole i enden av Vingnesbrua. 

Lite av Pedersens planer ble 
gjennomført på Vingnes. I 1950 
ble byplanen omarbeidet av 
byplankontoret. Gatereguleringene 
følger her i hovedsak retningslinjene 
som var lagt opp av Pedersen, men 
nybyggingen skulle gi en åpnere 
bebyggelse med større grøntinnslag. 
I denne planen ble Riksveg 90 lagt 
om til fordel for en jernbanelinje 
mellom Lillehammer og Vingnes 
med egen jernbanebru over Mjøsa. 
Vingnes var åpenbart planlagt som 
knutepunkt med stopp for både 
buss og tog i tilknytning til et større 
parkeringsareal for biler. Vingnes var 
også tenkt som et utviklingsområde 
med nye forretningsbygg, 
bensinstasjon og bilverksted i tillegg 
til mindre boligområder med en- og 
tomannsboliger der de grønne idealene 
ble ivaretatt. 

Alt i 1915 ble det utarbeidet planer for 
ei bru over sundet fra Lillehammer til 
Vingnes, men først i 1930 ble det satt i 
gang arbeid med bygging av brua. Den 
sto ferdig og ble åpnet 1. desember 
1934. Samtidig ble Fram tatt ut av 
trafikk etter 30 år i rute over sundet. 

Byggingen av Vingnesbrua hadde 
stor betydning for sysselsettingen i 
distriktet først på 1930-tallet. I april 
1940 ble brua sprengt for å hindre 
tyskernes frammarsj. Vingnesbrua ble 
senere satt i stand igjen. 

Etter krigen ble Ørsta eskefabrikk 
etablert i B. Lundgaardsgate 14, 16 og 
18 på Vingnes. Fabrikken var oppført 
i to-tre etasjer, og fikk etterhvert et 
stort fotavtrykk som strakte seg ca 
60 meter langs gatelivet. Fabrikken 
var sammen med tømmerlensa den 
viktigste arbeidsplassen for de som 
bodde på Vingnes. 

Vingnes hadde på denne tiden 
to forretninger, bakeri og kafé i 
Vingnesgata. Både på Vingnes og 
Kopperberget skjer det en fortetting 
av nye og tidstypisk boligbebyggelse 
innenfor rammene av gjeldende 
reguleringsplaner. 

Lesbarhet 
Boligområdene langs Jørstadmovegen, 
fra Vingnesbrua til «Chicago» nord 
på Vingnes, ble alle bygget tidlig i 
50-åra i tråd med kommunens byplan 
fra 1950, basert på Pedersens ideer. 
Disse områdene ble alle utbygd som 
en- og tomannsboliger med grønne 
felleshager. I dag har E6-traseen delt 
boligområdet og Jørstadmovegens 
opprinnelige trasé i to, og lesbarheten 
er redusert på grunn av dette. 
Både på Vingnes og Kopperberget 

er fortettingen i boligområdene 
fra perioden lesbar i den helhetlige 
strukturen. 

Vingnesbrua, slik den ble oppbygd 
etter krigen, står fortsatt og benyttes 
til lokaltrafikk og gangtrafikk over 
elva. Brua inngår også i den offisielle 
pilegrimsleden. Krysningspunktet i 
enden av brua på Vingnessiden, med 
deling av vegløpet, er identisk med 
Sverre Pedersens plan fra 1932. Det 
samme er den grønne strukturen langs 
brufestet og Mjøsas bredd.  

Tilstand 
Strukturen fra 1950-planen er 
opprettholdt i sin helhet. Med få 
unntak er alle bolighus mer eller 
mindre på- og ombygget, noen til 
det ugjenkjennelige. Enkelte hus 
har også blitt tilført elementer fra 
andre stilarter. Den eksakte tekniske 
standarden på bru og veger er ikke 
kjent, mens bygninger og uteområder 
anses å være i rimelig god stand. 

1924-1950 Planen om et stor-Lillehammer Trinn 2

Figur 42: Bygningsstrukturen er lesbar

Figur 43: Vingnes rundt 1950. 



Figur 42: Bygningsstrukturen er lesbar

Figur 43: Vingnes rundt 1950. 
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Viktige utviklingstrekk
Etter andre verdenskrig var det et 
stort behov for ledig tomtegrunn i 
Lillehammer. 

Kravet til en omfattende revisjon 
av reguleringsplaner som den 
kommende bygningsloven forutsatte, 
sammen med en foreldelse av 
Sverre Pedersens plan, førte til at 
Erik Langdalen i 1957 fikk i oppdrag 
å utarbeid en ny reguleringsplan 
for Lillehammer. Langdalens plan 
viser utbyggingsmuligheter med 
effektiv arealbruk og løsninger for 
infrastruktur, der det var viktig å 
holde på småbyens skala og å sikre 
jordbruksarealene. Boligområdene 
ble brutt ned i mindre boligfelt 
avgrenset ved hjelp av grønne årer 
og ensartet bebyggelse. Planen la opp 
til en omfattende vegdimensjonering. 
Biltilgjengeligheten og vegbygging 
bandt byen og landet sammen, og 
åpnet for bygging i nye områder. 
Utbyggingsplanene ble i stor grad 
realisert i de sentrumsnære 
boligområdene. 

På Vingnes ga Langdalens plan nye 
muligheter for husbygging oppover 
lia, og med det kom større og tettere 
boligområder. Parallelt med dette 
foregikk en viss utflytting fra sentrum. 
For mange betydde en flytting bedre 
boligstandard, større plass og å eie 
framfor å leie. Økonomisk frihet endret 
folks leve- og handlesett. 

Sentrumsplanen 1972 tok opp 
interessen for bevaring av trebyer. 
Arbeidet med sentrumsplanen 
ble gjennomført over to faser; 
Bevaringsplan 1972-75 og arealplan 
for sentrum i 1970-80. Arbeid med 
trafikk og parkering pågikk samtidig. 

Hovedtrekkene i planens trafikksystem 
var en ringveg rundt sentrum som 
i store trekk fulgte eksisterende 
gatenett.

 Før 1970-tallet gikk hovedvegen 
mellom Oslo og Trondheim 
gjennom Lillehammer sentrum. 
Ulike alternativer ble diskutert 
fra tidlig på 1960-tallet, og i 1975 
besluttet Miljøverndepartementet at 
østsidealternativet for ny hovedveg 
skulle bygges. Ny E6 med bru og tunnel 
ble åpnet i 1984. Fløtingen på Lågen 
sluttet i 1969.   

Lesbarhet 
Den moderne areal- og 
oversiktsplanleggingen er veldig tydelig 
på Vingnes gjennom både boligfelt- og 
vegutbygging. 

Langdalens plan la grunnlaget 
for utbyggingen av de mange nye 
boligfeltene rundt Lillehammer, 
deriblant Vingnes og Riselandet. 
Småbyens skala og boligområdene 
avgrenset av grønne årer er lesbart 
også i dag. Boligbebyggelsen på 
Vingnes ble ikke like ensartet som i 
andre boligfelt i Lillehammer, her har 
vært en utbygging/ fortetting over 
flere tiår. 

E6-traseen fra 1984 ligger som et 
dominant element og fysisk sperre 
gjennom Vingnes og Riselandet ned til 
Øyresvika, og bidrar til å dele Vingnes 
i to. Med E6-utbyggingen forsvant 
det siste av landbruksområdene 
på Vingnes, og Vingnes egenart og 
kvaliteter endret seg merkbart. 

Bjørns kro fra 1985 og bensinstasjonen 
fra omtrent samme tid er ikke i bruk. 
Leilighetshusene fra 2005/2006 utgjør 
nye store elementer i den opprinnelig 
småskala strukturen. 

Dampsagveien gjennom Kopperberget 
er utvidet i nyere tid, og utgjør i dag 
en barriere mellom bebyggelsen i 
Sundgata og bryggeområdet. Denne 
veien var opprinnelig etablert som del 
av Strandpromenaden, og er i et kart 
fra 1961 vist frem til Sundgata.

Det gjenstår i dag fragmenterte rester 
etter tømmerlensene som stikker opp 
av Mjøsa. Disse er ikke lenger i bruk 
etter nedleggelsen i 1969. 

OL har ikke hatt satt noen varige spor 
for Vingnes som sted.

Tilstand 
Boligområdene består av eneboliger 
oppført hovedsakelig i perioden 
mellom tidlig 1960-tall og 1990-
tall. Boligområdene og boliggatene 
er velholdte, og bebyggelsen 
holder en relativt god standard. 
Leilighetsbyggene holder høy standard. 

Store deler av Ørsta eskefabrikk 
ble revet rundt 2010. I dag gjenstår 
den sørligste delen, kontordelen, 
som ble ombygd til boliger i 2013. Et 
planlagt boligprosjekt viser et nytt 
leilighetskompleks innenfor fabrikkens 
fotavtrykk. 

Bjørns kro er i ferd med å bli revet til 
fordel for forretningsbygg. Båthavna 
holder høy standard. 

ETTER 1950 Veg- og boligfeltutbygging Trinn 2

Figur 44: Feltutbygging Riselandet.
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DIVE
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Før 1827 Et jordbrukssamfunn

1827-1896 Lillehammer by

1896-1924 De spredte ekspansjoners tid

1924-1950 Planer om et stor-Lillehammer

Etter 1950 Veg- og boligfeltutbygging

Planavgrensning

Alder
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Trinn 2Oppsummering 
Det opprinnelige jordbrukssamfunnet 
er i dag lite synlig på Vingnes. Selve 
gårdstunet ligger igjen som en 
del av Buchholz plan fra 1827 der 
Vingnes ble delt i to med et byområde 
og et landjordområde. Deler av 
gårdsbebyggelsen er autentisk fra 
byggeår på 1700-og 1800-tallet. De 
siste landbruksområdene ble bygd ut 
i to omganger, den første delen på 
1950-tallet til nye boligområder, og den 
siste delen ble tatt i bruk til veg- og 
næringsformål (kro og bensinstasjon) 
i forbindelse med byggingen av ny E6 
tidlig på 1980-tallet. 

Det mest spesielle med Vingnes er 
de mange sporene etter byplaner 
med tilhørende planidealer. Mens 
Lillehammer sentrum alltid har forholdt 
seg til Storgata og bystrukturen, 
har Vingnes forholdt seg til Mjøsa og 
vannet. Dette har med terrengets 
beskaffenhet å gjøre.

Gatestrukturen og bygningene på 
Vingnes, oppført etter Buchholz 
plan, er fortsatt lesbar. Bygningenes 
eksteriør er noe endret, men 
bygningenes form er i tråd med 
planens vedtekter. De største uthusene 
er enten endret til boligformål eller 
revet. Noen av de mindre uthusene står 
igjen. Den opprinnelige bystrukturen 
er senere fortettet og utvidet med 
flere boliger over tid. Bryggevegen 
ved Kopperberget og villabebyggelsen 
langs Hougners gate er et resultat av 
Krums plan fra 1894. 

Også strukturen i kommunens 
byplan fra 1950, basert på Sverre 
Pedersens plan for Vingnes fra 
1932 med bebyggelse oppført på 
1950-tallet, er svært lesbar. Gateløp 
og bebyggelsesstrukturer omringet 
av grønne soner både i boligområdene 

og langs sjøkanten, er opprinnelig. Det 
samme er fotballbanen fra 1920-tallet. 
De enkelte bygningene fremstår som 
mye endret gjennom påbygging og 
fasadeendringer, men strukturen er 
bevart. E6-traseen fra 1984 har delt 
boligområdet i to, og fremstår som en 
dominant og stor fysisk sperre, et tiltak 
som har tatt stor plass i kulturmiljøet. 

På Riselandet er det etablert et 
boligområde med gatestruktur og 
eneboliger i tråd med Erik Langdalens 
plan fra 1957. Boligene er oppført over 
flere tiår. Både området og boligene er 
godt ivaretatt. De gamle Rise-gårdene 
med bebyggelse fra 1700-1800-tallet 
inngår som en del av boligfeltet på 
Riselandet. 

Den opprinnelige områdeplanen 
for Vingnes er de senere årene 
blitt punktert av enkeltvise planer 
som bryter med den opprinnelige 
strukturen. Dette har vist seg både 
gjennom E6-utbyggingen og i oppføring 
og planer for nye leilighetsbygg. 

Oppsummeringen av T2 er vist i tre 
ulike kart: 

1. 1Oppsummering historisk 
lesbarhet som viser bygningenes 
alder/tidsperioder.

2. Oppsummering viktige 
utviklingstrekk viser de bygninger 
og strukturer som har satt størst 
preg på Vingnes.

3. Områdeavgrensning er en 
videreføring av både viktige 
utviklingstrekk og strukturer, og 
viser en inndeling i delområder 
basert på de ulike strukturene. 
Områdeinndelingen danner 
utgangspunkt for verdi- og 
sårbarhetsvurderingen i T3. 

 

Figur 45: Bystruktur i Vingnesgata. 
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Før 1827 Et jordbrukssamfunn

1827-1896 Lillehammer by
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Alder
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DIVE

I

II

III

IV

V
 

VI

Grøntområde/ strandsonen

Eldste regulerte bystruktur

Eldste områdestruktur

Regulerte boligområder

Nyere boligområde

Kaiområder

T2-2 Viktige utviklingstrekk

   Før 1827 Et jordbrukssamfunn

   1827-1896 Lillehammer by

   1896-1924 De spredte ekspansjoners tid

   1924-1950 Planer om et stor-Lillehammer

   Etter 1950 Veg- og boligfeltutbygging

Planavgrensning

Alder

Struktur

Generelt
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DIVE
T2 -3 Delområder 

Generelt
Planavgrensing
Områdeavgrensing

1. Vingnes gård
2. Vingnesgata
3. Strandgata vest
4. Svaneredet og Skibladnerbrygga
5. Strandsonen
6. B.Lundgaards gate
7a. Stavnesvegen
7b. Lensevegen
8. E6/ Trekanten
9a. Riselandet
9b. Vingarvegen
10. Sundgata/ Bryggevegen
11. Kopperberget bryggeområde med omkringliggende 
strandsone
12a. Thorstadvegen
12b. Voldsløkka
13. VInterbrøyta
14. Hougners gate

Delområder

7a8

7b

5

5

9b

6
2

4
5

13

5

9a

11
10

12a

1312b

14

5

Kulturhistorisk stedsanalyse  Vingnes 2015          N

Målestokk= 1:7 500 i A3         

Kulturhistorisk stedsanalyse  Vingnes 2015          N

Målestokk= 1:7 500 i A3         



Kulturhistorisk stedsanalyse VingnesAsplan Viak oktober 2015 48

Trinn 3

Figur 46: Vingnes mot Lillehammer. Kilde: Opplandsarkivet
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Metodikk
I analysens tredje trinn er oppgaven å vurdere kulturarvens 
kvalitative egenskaper, muligheter og begrensninger med 
verdispørsmålet som hovedelement. Muligheter og begrensninger 
kan måles ved å vurdere utviklingspotensial og endringskapasitet.

Med utviklingspotensial menes ikke bare kulturarvens økonomiske 
og bruksmessige potensial, men også potensialet for utvikling 
av kunnskaps- og opplevelsesverdier. Når utviklingspotensialet 
er beskrevet kan de realistiske utviklingsmulighetene i relasjon 
til situasjonens begrensninger vurderes i trinn 4. I det inngår 
vurdering av kulturarvens sårbarhet og tålegrenser. 3 VURDERINGTRI

NN
Trinn 3
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Begrunnelse for vern Trinn 3

Begrunnelse for vern
Kulturminnelovens definisjon av 
kulturminner og kulturmiljøer er: «Med 
kulturminne menes alle spor etter 
menneskelig virksomhet i vårt fysiske 
miljø, herunder lokaliteter det knytter 
seg historiske hendelser, tro eller 
tradisjon til. Med kulturmiljø menes 
områder hvor kulturminner inngår 
som del av en større helhet eller 
sammenheng.» Dette betyr ikke at alle 
kulturminner og kulturmiljøer kan eller 
skal bevares. Samfunnet må prioritere 
hva som er verdifullt og skal vernes.

Ved vurdering av kulturminners 
verneverdi er det tre hovedparameter 
som tillegges betydning, kulturminnene 
skal være en kilde til kunnskap, gi 
grunnlag for opplevelse og være 
en bruksressurs for framtiden. I 
dette ligger også en vurdering om 
kulturminnene har nasjonal, regional 
eller lokal verdi (kilde: Riksantikvaren). 

Vurdering av verneverdi og 
sårbarhet
Ut fra konklusjonene i trinn 2 er 
planområdet delt inn i delområder 
basert på eksisterende strukturer. 
Medvirkningsgruppa har gitt innspill 
til inndelingen. Verdivurderingene er 
gjennomført på områdenivå ut fra at 
det ikke vil være mulig å gjennomføre 
verdivurdering og prioritering av 
enkeltobjekt innenfor rammene 
av dette oppdraget. Det betyr at 
viktige enkeltobjekt er ivaretatt i den 
helhetlige vurderingen. Det anses 
imidlertid som viktig at autentiske 
enkelthus er identifisert, og at disse 
gis strengere føringer/bestemmelser 
enn områdene som helhet. Dette 
gjelder spesielt i de eldste strukturene 
på Vingnes. Kulturminner og kulturmiljø 
er vurdert ut fra nasjonal, regional og 
lokal verdi.

Basert på workshopen er 
det utarbeidet en verdi- og 
sårbarhetsbeskrivelse i tabellen 
nedenfor, og et samlet verdi- og 
sårbarhetskart (endringskapasitet) 
som viser forslag til nyanser av 
vern innenfor de ulike delområdene. 
Gruppene har vært samstemte i de 
fleste av konklusjonene. Der det har 
vært sprik har Asplan Viak, ut i fra et 
kulturminnefaglig ståsted, konkludert 
ut fra en flertalls- og helhetsvurdering. 
Vi har tillatt oss å nyansere både 
verdi- og sårbarhetsnivået noe i 
forhold til gruppeinnspillene for å få 
frem det vi mener er relevante og 
riktige verneverdier i dagens struktur.

Også deler av dagens sjølinje har 
stor verdi, ofte større verdi enn 
bakenforliggende områder. Dette 
gjelder spesielt kaier og strandsoner 
som har vært en viktig del av 
byplanene som har formet området. 

Figur 47: Hvor sårbart er kulturmiljøet?
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DIVE analyse Drøbak DIVE ANALYSE DRØBAK

DIVE

Stor (S)

Middels til stor (M/S)

Middels (M)

Liten til middels (L/M)

Liten (L)

Kulturhistorisk Verdi

Generelt

Planavgrensing

Områdeavgrensing

T3-2 Kulturhistorisk verdi

1(S) 2(S)3(L-M)

4(M-S) 5(S)

6(M)

12b(L-M)

5(S)

7a(M)

7b(L-M)

8(L)

9a(L-M)

13(S)

14(M)

12a(L-M)

10(M-S)

9b(L-M)

11(S)

5(S)
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Tålegrense
Potensialet for utvikling av Vingnes må 
sees opp mot verneverdi, sårbarhet og 
endringskapasitet som begrunner og 
angir maksimal tålegrense for de ulike 
delområdene. 

I vurderingene av delområdene er 
struktur og alle elementer som tilhører 
bygningsstrukturen (veier, stier, kaier, 
plasser etc.) inkludert. Begrunnelsen 
og sammenstillingen er vist i tabellen 
nedenfor. NB! Kun en kortversjon av 
beskrivelsen av tålegrensen er lagt 
inn i tabellen. Det er fullversjonen 
nedenfor som gjelder. Tålegrensen vil 
bli videreført i trinn 4 som grunnlag for 
revidering av byplanen. 

Metodikken skisserer fire ulike 
hovedkategorier for gjenbruk innenfor 
de ulike delområdene (se kart T2-1 
Områdeavgrensing):

A: Videre tilpasset bruk med kun 
mindre endringer og tekniske 
oppgraderinger (vedtaksfredning) i 
samråd med kulturminnemyndigheten. 
Vern omfatter eksteriør og interiør 
på bygninger og automatisk fredete 
kulturminner som ruiner og bygninger 
samt veger, plasser, stier, murer, 
gjerder etc. Nye tiltak krever få 
inngrep i kulturminnene, og kan 
gjennomføres uten konflikt med 
fredninger og vern av bygningsmessig 
eksteriør/interiør. Bruksmuligheter 
og økonomiske forutsetninger vil bli 
begrenset. Kun teknisk vedlikehold 
tillates. 

B: Videre bruk med moderate 
endringer og tekniske oppgraderinger. 
Vern omfatter bygningsmessig 
eksteriør og hovedstruktur. Bygninger 
og områder vil oppleves som 
tilnærmet autentisk. Bruksmuligheter 
og økonomiske forutsetninger 
knyttet til bruk vil være en del 
begrenset. Innfil-bebyggelse/ nye 
erstatninger må tilpasses opprinnelige 

Verdi og sårbarhet
eiendomsstrukturer langs gateløp og 
plasser mht. tomtestruktur, fotavtrykk, 
volum og retning, plassering av 
bygning på tomt, henvendelse mot 
gateløpet, høyder og størrelser på en 
slik måte at delområdets særpreg ikke 
svekkes. Fjernvirkning av tiltak mot 
kulturhistorisk bakteppe og omgivelser 
må dokumenteres og aksepteres av 
vernemyndighetene før vedtak fattes. 
Autentisk materiale og bygningsdeler 
skal bevares (ikke fjernes).

C: Videre bruk med omfattende 
endringer og tekniske oppgraderinger. 
Ombygging kan komme i konflikt med 
vernehensyn. Eiendomsstruktur skal 
opprettholdes. Ny bebyggelse må 
reguleres spesielt i forhold til volum, 
skala, proporsjoner og plassering 
på tomt. Fjernvirkning av tiltak mot 
kulturhistorisk bakteppe og omgivelser 
må dokumenteres og eventuelt 
aksepteres av vernemyndighetene før 
vedtak kan fattes. 

D: Videre bruk av deler av 
bygningsmassen. Kan innebære 
riving av kulturminner. De bygninger 
som velges ut for bevaring vil 
fremstå som viktige kulturbærere 
og som elementer som skal bidra 
til å ivareta stedsintentiteten. 
Kompromissløsninger der både 
vern og utvikling ivaretas et godt 
stykke på vei. Eiendomsstruktur skal 
opprettholdes innenfor Vingnes og 
Kopperberget der ny bebyggelse må 
reguleres spesielt i forhold til volum, 
skala, proporsjoner og plassering 
på tomt og nabobebyggelse. I 
transformasjons-/utviklingsområder 
kan en stå friere, men hensynet 
til småskala nabobebyggelse må 
ivaretas. Fjernvirkning av tiltak mot 
kulturhistorisk bakteppe og omgivelser 
må dokumenteres før vedtak kan 
fattes. 

Trinn 3

Figur 48: Opprinnelige detaljer er videreført og særpreget er bevart. 
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DIVE

Ingen (I)

Liten (L)

Liten til middels (L/M)

Middels (M)

Middels til stor (M/S)

Stor (S)

Endringskapsitet

Generelt

T3-3 Endringskapasitet

Planavgrensing

Områdeavgrensing

1(I) 2(L)3(L-M)

4(M) 5(L)

6(L)

5(L)

7a(L)

7b(L-M)

8(S)

13(L)

11(L)

10(L)

9a(L-M)

9b(L-M)

12b(L-M)

14(L)

12a(L-M)

5(L)
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Verdi- og sårbarhetstabell Trinn 3

Tålegrense - tabell 

Omr
nr. 

Delområde 
navn 

Verdi Utviklings-
potensial 

Sårbarhet Endrings-
kapasitet 

Tålegrense 

1 
 

Vingnes gård Tunet til Vingnes gård med 
bebyggelse fra 1700-tallet, slik 
det har stått etter utbyggingen 
som følge av Buchholz plan fra 
1827. Deler av gårdens 
bygningsmasse er revet, og 
erstattet med nyere bolighus tett 
inntil tunet. Gårdens 
avgrensinger har blitt svekket, 
uten at det har endret 
helhetsinntrykket for mye. 
Vingnes gård har lokal/ regional 
verdi ut fra alder og autentisitet. 
Delområdet har stor 
kunnskapsverdi og middels til 
stor opplevelses- og bruksverdi. 
Delområdet har samlet stor 
verneverdi. 

Fortsatt bruk 
som i dag. 

Området tåler svært få 
endringer før 
særpreget går tapt.  

Ingen  A: Videre tilpasset 
bruk med små 
endringer og 
tekniske opp-
graderinger.  

2 Vingnesgata 
 

Strukturen og bygnings-
volumene langs gata er autentisk 
fra Buchholz plan/ vedtekter. 
Bygningenes eksteriør er noe 
endret, men volum og form er 
uendret. Vingnesgata har lokal/ 
regional verdi ut fra tilhørigheten 
til og sammenhengen med 
Lillehammer by. Området har 
stor kunnskapsverdi, middels til 
stor opplevelsesverdi og stor 
bruksverdi. Samlet verdi er stor. 

Fortsatt bruk 
som i dag. 
Det kan 
reetableres 
nærings-
virksomhet i 
første 
etasje. 
Gårdsrom-
mene bør 
ikke 
fortettes. 
Innfil langs 
gateløpet 
mulig. 

Områdene tåler få 
endringer før 
særpreget går tapt. 

Liten  A/B: Videre bruk 
med små 
endringer og 
tekniske opp-
graderinger. 
Nybygging på 
ledige tomter må 
ha et bevisst 
forhold til 
eksisterende 
bebyggelse og 
struktur. Skala/ 
volum og forhold til 
gate skal defineres 
tydelig. 

3 
 

Strandgata 
vest 
 
 
 
 

Her ligger to gjenværende 
boligeiendommer fra 1800- og 
tidlig 1900-tall i enden av 
Strandgata. Strandgata som 
tidligere endte i Gamle Kongeveg 
ble brutt som følge av ny E6. 
Bygningene er mye endret. 
Området ellers består av nye 
boligeiendommer utskilt fra 
gårdens grunn og erstatter de 
gamle uthusene. Ny adkomstvei 
etablert. Området har liten 
kunnskapsverdi og 
opplevelsesverdi og middels 
bruksverdi. Samlet verdi er liten til 
middels. 

Fortsatt bruk 
som bolig-
område. 

Pga nærheten til 
strandsonen og 
Vingnes gård er 
området i sør og øst 
sårbart for ny og 
spesielt større 
bebyggelse/ tiltak.  

Liten/ 
middels 

B: Videre bruk med 
moderate 
endringer og 
tekniske opp-
graderinger. Evt. 
nye bygninger skal 
ha et bevisst 
forhold til 
opprinnelig 
bebyggelse og 
struktur. 
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4 Svaneredet og 
Skibladner-
brygga 

Området består av et nyere 
kaianlegg (Skibladnerbrygga), et 
gjenstående lagerbygg ombygd til 
restaurant (Svaneredet), samt et 
relativt autentisk uthus fra tidlig 
1900-tall. Svaneredet er mye 
endret/ombygd. Området har 
kulturhistorisk stor verdi som del 
av strandsonen, men fremstår i 
dag som fragmentert. 
Skibladnerbrygga er ny. 
Delområdet har middels til stor 
kunnskaps- og opplevelsesverdi 
og middels bruksverdi. Samlet 
verdi er middels til stor. 

Området kan 
utvikles med 
type 
nærings-
virksomhet 
som tilfører 
stedet 
Vingnes 
aktiviteter 
som knytter 
seg til 
strandsonen. 

Plassering og 
utforming av 
eventuelle nye bygg i 
dette området må 
tilpasses eksisterende 
bebyggelse.  

Middels 
 

B/C: Videre bruk 
med tilpassing av 
struktur og volum. 
Området kan tåle 
noen større 
endringer som 
hensyntar 
omgivelsene. 

5 Strandsonen 
 

Strandsonen langs Mjøsa har 
alltid vært viktig, det har vært 
mye aktivitet langs vannet 
historisk sett. Tett sammenheng 
mellom gårdsbruk og sjø. Også i 
nyere planer er deler av 
strandsonen styrket og 
fremhevet som viktige 
rekreasjonsområder. Deler av 
strandsonen er godt bevart, og 
benyttes til ulike fellesaktiviteter. 
Strandsonen omfatter området 
helt til Leirvika. Området har stor 
kunnskapsverdi, opplevelsesverdi 
og bruksverdi. Samlet verdi er 
stor. 

Fortsatt bruk 
som i dag. 
Reetablering 
av strand-
sonen 
mellom 
Stavneset og 
Leirvika 
aktuelt 
dersom E6 
flyttes.   
 

Området tåler svært få 
endringer før 
særpreget går tapt. 

Liten 
 

A/B: Videre bruk 
med små 
endringer og 
tekniske opp-
graderinger. 
Nybygging bør ikke 
tillates, med 
unntak av 
bygninger knyttet 
til drift. 

6 B. Lundgaards 
gate 

Denne delen av Vingnes ble tatt i 
bruk på begynnelsen av 1900-
tallet. Etter hvert ble området 
regulert gjennom Sverre 
Pedersens plan i 1932. Det har 
kommet til nye bolighus frem til 
ca 1960. Flere av bygningene er 
godt bevart fra byggeår, mens 
andre er veldig mye endret. 
Strukturen er intakt. Området 
har middels kunnskapsverdi og 
middels til stor opplevelses- og 
bruksverdi. Samlet verdi er 
middels. 

Samme bruk 
som i dag. 
Noe 
fortetting er 
mulig.  

Selv om området 
fremstår som åpent og 
romslig, vil eventuelle 
store nye strukturer/ 
bygningsvolum påvirke 
området negativt og 
endre særpreget av 
dagens struktur. 
Moderne nybygg i riktig 
skala, fasadeendringer 
og mindre påbygginger 
vil være uproblematisk.  

Liten A/B: Videre bruk 
med små 
endringer og 
tekniske opp-
graderinger. 
Nybygging på 
ledige tomter må 
ha et bevisst 
forhold til 
eksisterende 
bebyggelse og 
struktur. Skala/ 
volum og forhold til 
gate skal defineres 
tydelig. 
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7A Stavnesvegen  Boligområde som i første 
omgang ble regulert av Sverre 
Pedersen, og utbygd etter en 
revidert kommunal plan på 1950-
tallet. Den regulerte strukturen i 
sammenheng med Vingnesbrua 
er intakt selv om bygningene er 
en del endret. Området har 
middels til stor kunnskapsverdi 
og middels opplevelses- og 
bruksverdi. Samlet verdi er 
middels. Vingnesbrua er et viktig 
bindeledd mellom Lillehammer og 
Vingnes, og har i seg selv stor 
opplevelsesverdi.  

Samme bruk 
som i dag. 
Noe 
fortetting er 
mulig.  

Selv om området 
fremstår som åpent og 
romslig, vil eventuelle 
store nye strukturer/ 
bygningsvolum påvirke 
området negativt og 
endre særpreget og 
dagens struktur. 
Moderne nybygg i riktig 
skala, fasadeendringer 
og mindre påbygginger 
vil være uproblematisk.  

Liten A/B: Videre bruk 
med små 
endringer og 
tekniske opp-
graderinger. 
Nybygging på 
ledige tomter må 
ha et bevisst 
forhold til 
eksisterende 
bebyggelse og 
struktur. Skala/ 
volum og forhold til 
gate skal defineres 
tydelig. 

7B Lensevegen Boligområde som i første 
omgang ble regulert av Sverre 
Pedersen, og utbygd etter en 
revidert kommunal plan på 1950-
tallet. Den regulerte strukturen 
er intakt. Området er løsrevet fra 
sin opprinnelige sammenheng 
med Stavnesvegen pga E6, noe 
som påvirker verneverdien. 
Området har liten til middels 
kunnskaps- og opplevelsesverdi 
og middels bruksverdi. Samlet 
verdi er liten til middels. 

Samme bruk 
som i dag. 
Noe 
fortetting 
langs nordre 
del av 
Lenesvegen 
er mulig. 
Sammen-
hengen med 
Stavnes-
vegen bør 
reetableres. 

Selv om området 
fremstår som åpent og 
romslig, vil eventuelle 
store nye strukturer/ 
bygningsvolum påvirke 
området negativt og 
endre særpreget av 
dagens struktur. 
Moderne nybygg i riktig 
skala, fasadeendringer 
og mindre påbygginger 
vil være uproblematisk.  

Liten til 
middels 

B: Videre bruk med 
moderate 
endringer og 
tekniske opp-
graderinger. Evt. 
nye bygninger skal 
ha et bevisst 
forhold til 
eksisterende 
bebyggelse og 
struktur. 

8 E6/ Trekanten Dette er et større område skapt 
og avgrenset av ny E6 fra 1984, 
tidligere jordbruksareal. I dag 
bebygd med næringsbygg og 
leilighetsbygg mot Stavnesvegen. 
Området har liten kunnskaps-, 
opplevelsesverdi og liten til 
middels bruksverdi. Delområdet 
har samlet liten verneverdi. 

Gamle Trondhjemske Kongeveg 
har i seg selv stor verdi ut fra 
alder og autentisitet i linjeføring. 

Området har 
stort 
utviklings-
potensial. 
Kan utvikles/ 
trans-
formeres. 

De eksisterende 
boligområdene i nord 
og øst vil være sårbare 
for nye større volum. 
Mot vest tåler området 
større strukturer og 
bygninger da åsen vil 
dempe noe av 
virkningen.  

Stor 
 

D: Videre bruk av 
deler av bygnings-
massen. Kan 
innebære riving av 
eksisterende 
bebyggelse.  

9A 
 
9B 

Riselandet  
 
Vingarvegen 

Opprinnelig gårdslandskap 
endret til boligområder opp-ført 
over tid fra 1950-tallet til i dag. 
Områdene omfatter 
etterkrigstidens regulerte 
boligområder med hus i hage 
med lokalveger og grønne soner. 
Andre boligområder fra denne 
perioden er mer helhetlig 
ivaretatt, og har større verdi enn 
Riselandet. Bygningene etter 

Fortsatt bruk 
som i dag. 
Noe bolig-
fortetting er 
mulig.  

Områdets 
småskalastruktur er 
sårbar for nye store 
elementer som vil 
kunne virke dominere 
på helhetsinntrykket.  
Ny bebyggelse bør ta 
hensyn til eksisterende 
bebyggelse og verne-
verdige bygninger på 
nabotomter. Verne-

Liten/ 
middels 

A/B: Videre bruk 
med små 
endringer og 
tekniske opp-
graderinger. 
Nybygging på 
ledige tomter må 
ha et bevisst 
forhold til 
eksisterende 
bebyggelse og 
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Risegårdene ligger igjen som 
mindre eiendommer inni 
boligområdet. Ut fra alder vil 
gårdsbebyggelsen ha større 
verdi enn den øvrige 
bebyggelsen. Området som 
helhet har liten til middels 
kunnskaps- og opplevelsesverdi 
og middels bruksverdi. Samlet 
verdi er liten til middels. 

Den Trondhjemske Kongeveg har i 
seg selv stor verdi ut fra alder 
og autentisitet i linjeføring. 

verdige enkelthus må 
ivaretas gjennom 
strengere føringer. 
Forholdet til 
strandsonen bør 
ivaretas. 
 

struktur. Spesielt 
Den Trondhjemske 
Kongeveg må 
hensyntas.  Skala/ 
volum og forhold til 
veg/gate skal 
defineres tydelig. 

10   
 
 
 

Sundgata og  
Bryggeveien  

Utbyggingen ved Berget har sitt 
utspring i den omfattende 
båttrafikken på Mjøsa. Både 
Sundgata og Bryggevegen er 
eldre gateløp, inntegnet på Julins 
kart fra 1862. Sundgata er av 
nasjonal interesse gjennom 
registrering i Riksantikvarens 
NB! register. Boligene er oppført 
over et stort tidsspenn. En del er 
uendret fra byggeår, mens andre 
er endret. Struktur, volum og 
hovedform er fortsatt lesbar. 
Området har regional verdi, med 
stor kunnskapsverdi, middels til 
stor opplevelsesverdi og stor 
bruksverdi. Samlet verdi er 
middels til stor. 

Fortsatt bruk 
som i dag. 
Noe 
fortetting 
mulig. 

Området tåler få 
endringer før sær-
preget går tapt. 

Liten  A/B: Videre bruk 
med små 
endringer og 
tekniske opp-
graderinger. 
Nybygging på 
ledige tomter må 
ha et bevisst 
forhold til 
eksisterende 
bebyggelse og 
struktur. Skala/ 
volum og forhold til 
gate skal defineres 
tydelig. 

11 Kopperberget 
brygge-
område med 
omkring-
liggende 
strandsone 

Området består av nyere 
kaianlegg og gjenstående brygge, 
i dag en del av strandsonen. 
Delområdet er av nasjonal 
interesse gjennom registrering i 
Riksantikvarens NB! register. 
Ekspedisjonsbygget til Fram fra 
ca 1903 står igjen, mens 
båthuset er revet. Utfyllinger i 
strandkanten viser tidligere 
plasseringer av hus tilknyttet 
aktiviteten på 1800- og 1900-
tallet. Bryggeområdet er 
registrert i Askeladden og har 
nasjonal verdi, men er ikke 
fredet. Området har stor 
kunnskapsverdi, opplevelsesverdi 
og bruksverdi. Samlet verdi er 
stor. 

Området kan 
videre-
utvikles til et 
aktivitets-
område med 
funksjoner 
knyttet til 
Mjøsa. 
Dampsag-
veien kan i 
fremtiden få 
et miljøpreg 
som opp-
rettholder 
den tette 
kontakten 
mellom 
Sundgata og 
kaiområdet. 

Eventuelle nye bygg i 
dette området bør 
utformes i en skala 
som er tilpasset 
eksisterende og 
opprinnelig 
sjøbebyggelse og 
stedets opprinnelige 
sammenheng. Siktlinjer 
mellom boligområdet 
og sjøen er viktig.  

Liten 
 

A/B: Videre bruk 
med små 
endringer og 
tekniske opp-
graderinger. 
Nybygging på 
ledige tomter må 
ha et bevisst 
forhold til 
eksisterende 
bebyggelse og 
struktur. Skala/ 
volum og forhold til 
gate skal defineres 
tydelig. 
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12A 
 
 
12B 

Thorstad-
vegen 
 
Voldsløkka  

Områdene omfatter 
etterkrigstidens regulerte 
boligområder med like hus i hage 
med lokalveger og grønne soner. 
Boligene er noe endret fra 
byggeår, men gir allikevel et 
hovedinntrykk av at de er like 
gjennom at hovedform, struktur 
og tidstypisk byggeskikk er 
bevart. Området har liten til 
middels kunnskaps- og 
opplevelsesverdi og middels 
bruksverdi. Delområdet har liten 
til middels verneverdi. 

Fortsatt bruk 
som i dag. 
Noe 
fortetting 
kan være 
mulig. 

Områdets småskala- 
struktur er sårbart for 
nye store elementer/ 
ombygging som vil 
virke dominere på 
helhetsinntrykket. 
Området utgjør også 
bakgrunnsteppet for 
bebyggelsen langs 
Sundgata og 
Bryggegata. Ny 
bebyggelse bør ta 
hensyn til eksisterende 
skala og verneverdige 
bygninger på nabo-
tomter. Verneverdige 
enkelthus må ivaretas 
gjennom strengere 
føringer.  

Liten/ 
middels 

B: Videre bruk med 
moderate 
endringer og 
tekniske opp-
graderinger. Evt. 
nye bygninger skal 
ha et bevisst 
forhold til 
eksisterende 
bebyggelse og 
struktur. 

13 Vinterbrøyta  Vinterbrøyta er et gammel vegfar 
mellom gården Hammer 
(Lillehammer) og sjøen. Villaen i 
Hougners gate 20 er oppført i 
første del av 1900-tallet og ligger 
i sin opprinnelige sammenheng 
nedenfor jernbanen. Området er 
registrert i Riksantikvarens NB! 
Register som nasjonale 
interesser i by, og har nasjonal 
verdi. Området har stor 
kunnskapsverdi, opplevelsesverdi 
og bruksverdi. Samlet verdi er 
stor. 

Fortsatt bruk 
som i dag. 

Området tåler få 
endringer før 
særpreget går tapt.  

Liten A/B: Videre bruk 
med små 
endringer og 
tekniske opp-
graderinger. 
Nybygging bør ikke 
tillates, med 
unntak av 
driftsbygninger. 

14 Hougners gate Langs Hougners gate ligger 
villabebyggelse bygd ut etter 
Krums plan. Sveitserstilpreget er 
tydelig, og området fremstår 
som lite endret. Området har 
middels kunnskaps-, 
opplevelsesverdi og bruksverdi. 
Samlet middels verneverdi. 

Fortsatt bruk 
som i dag. 
Noe 
fortetting 
mulig.  

Områdets småskala-
struktur er sårbart for 
nye store elementer/ 
ombygging som vil 
virke dominere på 
helhetsinntrykket. Ny 
bebyggelse bør ta 
hensyn til eksisterende 
skala og verneverdige 
bygninger på nabo-
tomter. Verneverdige 
enkelthus må ivaretas 
gjennom føringer.  

Liten A/B: Videre bruk 
med små 
endringer og 
tekniske opp-
graderinger. 
Nybygging på 
ledige tomter må 
ha et bevisst 
forhold til 
eksisterende 
bebyggelse og 
struktur. Skala/ 
volum og forhold til 
gate skal defineres 
tydelig. 
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4   AKTIVERING

Metodikk
Det fjerde trinnet inneholder syntesen, oppsummeringen og 
konsentratet av analyseprosessen, og utgjør anbefalinger og 
innspill til videre planarbeid. I Trinn 4 defineres det historiske 
handlingsrommet med sikte på aktivering av analyseområdets 
kulturhistoriske ressurser i planleggingen. Handlingsrommet angir 
mulighetene for vern kontra utvikling av området, både totalt sett 
og i forhold til de enkelte kulturhistoriske elementene. Analysen skal 
resultere i råd og anbefalinger tilpasset nivået for planen den er 
tilknyttet. Rådene og forslagene som legges frem må derfor henge 
sammen med planarbeidets utfordringer og svare på spørsmålene 
som var utgangspunktet for analysen (kilde: Riksantikvaren). TRI

NN
Trinn 4
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Analyseområdet i dag

Pågående planarbeid med 
premisser for analyseområdet

Gjeldende kommuneplan 2011-2024
Revisjonen av kommuneplanen er 
begrunnet i behov for å lokalisere nye 
områder for boligbygging som følge av 
større befolkningsvekst enn forutsatt. 
Arealreserver for næringsutvikling 
er begrenset særlig på grunn av 
manglende tilgjengelighet, eierstruktur 
og forhold knyttet til trafikkavvikling. 
Det er behov for å samordne 
utbyggingsområder med sosial, teknisk 
og grønn infrastruktur. 

Det er vektlagt å utnytte allerede 
avsatte, ikke utbygde boligområder, 
fortetting i sentrum og sentrumsnære 
områder, utvidelser av allerede 
eksisterende boligområder, samt 
å stimulere til økt boligbygging 
i grendene. Dette potensialet vil 
være tilstrekkelig til å dekke opp 
boligbehovet i hele planperioden, 
forutsatt at det lar seg gjennomføre 
en kraftig fortetting og transformasjon 
av eksisterende byggeområder. 
Det er imidlertid knyttet store 
utfordringer til dette, og prosjektene 

er vanskelig realiserbart på kort sikt. 
Det stilles krav om at en viss andel av 
utbyggingsområdene i høyeste prioritet 
skal være utbygd eller regulert 
for utbygging før områder i lavere 
prioritet kan tas i bruk. 

Vingnes, som del av et større omland, 
ligger innenfor prioritet 1a med 
beregnet potensial på ca 60 nye 
boenheter (navnet Vingnes brukes som 
en fellesnevner for hele boligområdet 
oppover lia mot Vingar og Heimtun). 
Her er kun avsatt et nytt område til 
boligformål ved Ravnum. Innenfor 
analyseområdet er det ikke avsatte 
nye boligarealer. Tre arealer ved 
hhv. Trekanten, Vingnes panorama 
med nordøstre del av Vingnesgata 
og Svaneredet er vist avsatt som 
nåværende næringsformål. Store deler 
av Vingens er vist med hensynssone 
med krav om felles planlegging, 
omforming og fornyelse. Sundstadvika 
og Vingnesvika er vist med 
hensynssone grønnstruktur. Større 
arealer i tilknytning til E6 fra Vingnes 
og ned til Risesvingen er avsatt til 
vegformål. 

Bestemmelsenes § 2.5 Bevaring av 
eksisterende bygninger og annet 
kulturmiljø (Lovhjemmel: PBL § 11-9 
nr. 7) tilsier at ny bebyggelse skal 
tilpasses stedets struktur, lokal 
byggeskikk og det eksisterende 
bygningsmiljø med hensyn til 
plassering, dimensjonering, utforming 
og material- fargebruk (jf. § 11-9 nr. 
6). Verneverdige enkeltbygninger og 
bygningsmiljø og andre kulturminner 
(eksempelvis teknisk-industrielle 
kulturminner) skal i størst mulig grad 
tas vare på som bruksressurser og 
istandsettes (jf. § 11-9 nr. 7).

Planens generelle retningslinjer for 
vern av kulturminner og kulturmiljøer 
tilsier at 

1. Eldre hus (bl.a. SEFRAK-registeret) 
som kan ha verneverdi bør tas 
vare på. Bygge- og rivningssaker, 
etter §§ 20-1 og 20-2, for 
bygninger som er eldre enn 
år 1900 skal sendes Oppland 
fylkeskommune, Kulturarvenheten 
til uttalelse.

2. Søknad om riving eller vesentlig 
endring av byggverk eller anlegg 
oppført før 1850 skal sendes 
kulturminnemyndighetene, jf. lov 
om kulturminner § 25.

3. Alle reguleringsplaner 
skal oversendes 
kulturminnemyndighetene for 
uttalelse, jf. kulturminneloven § 9.

Retningslinjer for hensynssone 
kulturmiljø (PBL § 11-8 c) gjelder for 
områder avsatt som hensynssone 
kulturmiljø på tematiske kartutsnitt. 
Deriblant Vinterbrøyta som er et av 
i alt fem områder registrert i NB! 
Registeret og Pilegrimsleden. All 
virksomhet i disse områdene skal ta 
hensyn til at områdene er en del av et 
kulturhistorisk miljø.

Trinn 4

Figur 49: Utsnitt fra Kommuneplanens arealdel
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Gjeldende kommunedelplan - Byplan 
for Lillehammer 2006-2016 
Planen erstatter kommunedelplan for 
Lillehammer sentrum fra 1992. Planen 
omfatter kun Kopperberget, ikke 
Vingnes. Målet for byplanen er å legge 
overordnede føringer for hvordan de 
sentrale delene av Lillehammer skal 
fremstå i fremtiden. Planen skal skape 
tydelige og forutsigbare rammer 
for forvaltning av eiendommer samt 
være et godt verktøy for plan- og 
byggesaksbehandling. Byplanen 
skal også være et godt politisk 
styringsverktøy for utvikling av byen 
når det gjelder fornyelse, fortetting, 
bygningsvern, transportsystemer osv.

Lillehammer bys identitet er i 
stor grad knyttet til den særegne 
trehusbebyggelsen i sentrum og 
miljøene rundt denne. Merknadene 
til planen i to høringsrunder viser 
at det er stor enighet om å verne 
om denne identiteten. Samtidig må 
næringsvirksomhet som hører hjemme 
i sentrumsmiljøet gis mulighet til å 
utvikle seg videre. Merknadene viser 
også et nokså generelt ønske om et 
levende sentrum, og aksept for at 
utvikling er både ønskelig og nødvendig.

Som del av Byplanen er det 
utarbeidet et temakart C: Bevaring 
av kulturminner. For Kopperberget 
er bebyggelsen rundt Sundgata og 
Bryggeveien vist som områder med 
regional verdi, mens bryggeområdet 
er vist med nasjonal verdi. Temakartet 
for registrering av verneobjekter 
viser flere verneverdige objekter 
(blå). Vingnes er ikke tatt med i denne 
planen. 

Kommunedelplan E6 Vingrom – Ensby, 
planprogram vedtatt 30.10.2014
Det er igangsatt arbeid med en 
kommunedelplan for E6 på strekningen 
Vingrom-Ensby. Formålet med 
planen er å fastlegge prinsipper for 
utvikling av E6 til firefelts veg. Dagens 
situasjon forbi Lillehammer er ikke 
tilfredsstillende i forhold til sikkerhet 
og framkommelighet for trafikantene. 
Dagens E6 deler Vingneshalvøya i to. 
Det vurderes to alternativer løsninger 
forbi Vingnes. I det ene alternativet 
utvides dagens trasé fra to til fire felt. 
Det andre alternativet omfatter en ny 
tunnel forbi Vingnes, fra Øyresvika i 
sør til Leirvika i nord.  

I Alternativ II-A-1 utvides dagens trasé 
fra to til fire felt. Utvidelsen må skje på 
vekslende side og utretting av kurver. 
Det vil være aktuelt å etablere ei ny 
strandsone med en gjennomgående 
gang/tur-veg fram til Vingnes. Tiltak 
for å forbedre miljøet i nærliggende 
boligområder skal vurderes. På 
Vingnes kan det vurderes en løsning 
med «miljølokk» over E6. En slik 
løsning kan også bygges som en del 
av et eventuelt kryss på Vingnes. Det 
bygges ny firefelts bru over Lågen 
like nord for dagens Lillehammer 
bru. Dagens bru kan brukes til 
lokalvegforbindelse. Alternativt kan det 
vurderes å kombinere bru for E6 og 
lokalveg. Ulike løsninger for kryss på 
Vingnes og ved Mesna kan vurderes. 
En mulig løsning er å dele krysset, 
med sørvendte ramper på Vingnes 
og nordvendte ramper ved Mesna. En 
annen mulighet er å sløyfe kryss på 
Vingnes og bygge nytt kryss ved Mesna 
med alle svingebevegelser.

Alternativ II-A-2 går i tunnel fra 
Øyresvika til Leirvika. Der går traseen 
ut på ny bru over Lågen før den 
fortsetter i samme trase som alt 
II-A-1. Det bør vurderes å bygge kryss 
mellom fv. 331 og E6 i Øyresvika. 
Krysset kan i så fall utformes med 
sørvendte ramper. Mellom Øyresvika 
og Mesna kan det vurderes om dagens 
E6 skal beholdes som lokalveg. Det 
er også mulig å se på en løsning der 
eksisterende E6 forbi Vingnesvika 
fjernes til fordel for en forbedret 
strandsone. I så fall må dagens fv. 
331 fungere som beredskapsveg/
reserveløsning for tunnelen. 
Eksisterende Lillehammer bru beholdes 
som lokalveg fram til kryssområdet 
ved Mesna. I dette alternativet bør det 
vurderes om det er mulig å etablere et 
kryss med alle svingebevegelser ved 
Mesna. 

Alternativene II-C-1 og II-C-2 omfatter 
ikke Vingnes. 

Analyseområdet i dag Trinn 4

Figur 50: Byplan for Lillehammer. 
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Miljøpåvirkninger
Bebyggelsen: Det er noe 
randbebyggelse til E6 spredt langs 
store deler av strekningen. Rundt 
Vingnes, Lillehammer sentrum og 
Fåberg finner man større områder 
med tettbebyggelse nært vegen. 
Byggegrensen langs E6 når den ble 
bygget var satt til 50 meter. Senere er 
den gjennom kommuneplanens arealdel 
fastlagt til 100 meter i boligområder, 
50 meter i næringsområder og 150 
meter på Vingromlandet. Det ligger ca. 
25 bolighus nærmere vegen enn 50 
meter - noen av husene kan inneholde 
flere boliger. De fleste av disse husene 
ligger mellom Øyresvika og Vingnes.
E6 er en barriere mot Mjøsa for flere 

av disse bebyggelsesområdene. Det 
er imidlertid etablert flere planskilte 
kryssingspunkter på strekningen som 
gir atkomst til stranda. Det er ikke 
direkte adkomster fra bebyggelsen til 
E6 på denne strekningen.

Støy: Det er gjort forenklede 
beregninger av støysituasjonen 
langs hovedvegnettet herunder E6. 
Beregningene viser at 97 enheter, med 
112 boliger har et utendørs støynivå 
over 55 dB, som er grensen for gul 
sone i retningslinje om behandling 
av støy i arealplanlegging, T-1442. 
Denne bebyggelsen ligger i hovedsak 
på strekningene mellom Vingrom og 
Vingnes og mellom Storhove og Ensby. 

Støv: Med en ÅDT på ca. 10 000 biler er 
det lite sannsynlig at bebyggelse som 
ligger lenger unna vegen enn 50 meter 
har forurensingskonsentrasjoner over 
anbefalte grenseverdier. Det hevdes 
imidlertid at bebyggelse langs E6 er 
sterkt plaget av støv.

Andre premisser
Riksantikvarens NB! register er en 
database over byer og tettsteder i 
Norge med kulturmiljøer som har 
nasjonal interesse. Registeret angir 
områder hvor det må vises særlige 
hensyn i forbindelse med videre 
forvaltning og utvikling. Det innebærer 
ikke formelt vern at et kulturmiljø 
er med i NB! registeret, men det 
gir et grunnlag for angivelse av nye 
hensynsoner i henhold til plan- og 
bygningsloven. Områdene kan også 
gi grunnlag for innsigelse ved nye 
arealplaner. Det kan heller ikke 
utelukkes at noen NB!-områder bør 
fredes, eller at det finnes objekter i 
disse som på sikt kan vise seg å måtte 
sikres etter kulturminneloven. 

Flere av bymiljøene i Lillehammer by er 
vurdert som nasjonale kulturhistoriske 
bymiljøer. Byen er klart den best 
bevarte historiske trebyen ved 
Mjøsa. Særpreget er knyttet til 
byens beliggenhet i landskapet, 
kvartals- og eiendomsstruktur 
og målestokk. Verdien er knyttet 
til miljø fremfor enkeltbygninger. 
Lillehammers byutvikling er også sterkt 
knyttet til ferdsel, varetransport og 
handel. Særlig er dette tydelig for 
byutviklingen i 1800-årene og første 
del av 1900-årene. Av de fem historisk 
viktigste områdene i Lillehammer 
ligger Vinterbrøyta med Thorstadbua, 
bryggeområdet og Sundgata innenfor 
analyseområdet.  

Analyseområdet i dag Trinn 4

Figur 51 Utsnitt fra NB-registeret som viser Vinterbrøtas avgrensning. Kilde: Riksantikvaren.
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Gjeldende reguleringsplaner i 
analyseområdet 

Reguleringsplan Vingnes (plan-084) 
vedtatt oktober 1982, revidert februar 
1992. Planområdet er i sin helhet 
regulert til spesialområde bevaring, 
med formål å bevare områdets 
karakter som et gammelt boområde 
med spesielle miljømessige og 
kulturhistoriske tradisjoner. 
Reguleringsbestemmelsene 
underbygger formålet.  

Reguleringsplan for Riiselandet 
(Plan -092) vedtatt november 1984. 
Reguleringsplan for hele Riselandet. 
Ny bebyggelse skal videreføre den 
bebyggelseskarakter som allerede er 
etablert i området. 

Strandpromenaden (Plan -115) vedtatt 
oktober 1990. Området er regulert 
til offentlige bygninger, friområde og 
offentlig trafikkareal. Området rundt 
pakkhuset Thorstadbua med brygge 
og ekspedisjonshuset er regulert 
til spesialområde bevaring med 

bestemmelse for vern av pakkhuset. 
Det tillates ikke oppført nye bygninger i 
planområdet. 

Ombygging av vegkryss E6 (Plan-
084-02) vedtatt februar 1992. 
Reguleringsplan for utforming av 
dagens E6.

Området mellom Strandpromenaden og 
Dampsaga (Plan-136) vedtatt februar 
1993. Omfatter strandsonen fra 
Thorstadbua og nordover. Planområdet 
er i hovedsak regulert til friområde. 
Stiller krav om at Thorstadbua ikke kan 
benyttes på en slik måte at det gjør 
det vanskelig å bevare opprinnelige 
hovedkonstruksjon og eksteriør. 

Vingnes panorama (Plan-084-05) 
vedtatt september 2003. Formålet 
med planen er å omregulere området 
fra industriformål til boligformål 
for å legge til rette for boligbygging 
på Vingnes. Prosjektet er basert 
på ombygging av lokalene etter 
eskefabrikken, men stiller ellers ingen 
krav til tilpassing til omkringliggende 

eksisterende bebyggelse. Det 
vektlegges i stedet å tilføre området 
nye kvaliteter. 

Ny Skibladnerbrygge (Plan-084-06) 
vedtatt desember 2003. Kaiområdet 
er regulert til byggeområde for hotell/
bevertning, offentlige trafikkområder 
og friområder. Eksisterende bygg og 
steinbrygge skal bevares, og nye bygg 
skal harmonere med bebyggelsen i 
området.  

Trekanten på Vingnes (Plan-084-07) 
vedtatt juni 2004. Planen innebærer 
endring av reguleringsplanen for 
Vingnes, og av reguleringsendring 
for ombygging av kryss E6 
Vingnes. Planområdet er regulert 
til byggeområder for boliger, 
bensinstasjon, herberge/bevertning, 
forretning og kontor, kombinert 
herberge og bolig mm. 

Langs E6 fra Øyresbekken til 
Vingnesvika (Plan -052). Dokumenter 
er ikke tilgjengelig på Lillehammer 
kommunes kartportal. 

Analyseområdet i dag Trinn 4

Figur 52 Gjeldende reguleringsplaner i området. Kilde: Lillehammer kommunes kartportal 
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Innkomne og pågående byggesaker

Bjørns kro skal rives, og grunneier 
ønsker å bygge et nytt «nærsenter» på 
tomta med butikk og apotek. Status for 
byggesaken er ikke kjent.

Vingnes brygge. Det er planlagt 
et boligprosjekt på tomta etter 
eskefabrikken i B. Lundgaards 
gate. Deler av fabrikkbygningen er 
revet, deler er ombygd. Prosjektet 
omfatter også to nye leilighetsbygg i 
Vingnesgata 15. Byggesaken er godkjent 
per 03.09.2012. Nye eiere, forventet 
oppstart mai 2016. 

Vingnes i dag

Vingnes er preget av flere store 
planprosesser med tilhørende 
planidealer helt fra 1827 og fremover 
til i dag. Det er spesielt sporene etter 
Buchholz (1827) og Sverre Pedersens 
(1932) plangrep som fortsatt er 
tydelige og lesbare, til tross for at 
bygningene tildels er mye endret 
fra opprinnelig byggestil. Mange av 
bolighusene har fått nyere påbygg 
og fasademessige endringer, men 
endringene er ikke større enn at de 
kulturhistoriske sporene langt på veg 
er lesbare gjennom at hovedvolum og 

struktur er bevart.  Vingnes består 
av flere små og sammenhengende 
boligområder med innslag av næring/
forretning. Vingnesvika på sørsiden av 
neset er Lillehammers mest populære 
badeplass, og i Sundstadvika ligger 
en attraktiv og moderne båthavn for 
Lillehammer båtforening. Eskefabrikken 
er omregulert til boliger, som er 
delvis oppført. Bjørns motell er nylig 
nedlagt, og planer for et nytt bygg er 
under planlegging. Det er oppført nye 
leilighetsbygg langs Stavnesvegen. 

Riselandet er preget av to 
generasjoners veianlegg som 
har bidratt til at den naturlige 
kontakten med vannet er svekket. 
Boligområdene består av bygninger 
oppført etter krigen. Gårdsbygninger 
fra de opprinnelige Risegårdene fra 
1700- og 1800-tallet ligger igjen som 
mindre eiendommer inne i det store 
boligområdet. 

Boligområdene på Kopperberget er 
også preget av reguleringsgrep fra 
flere tidlige perioder. Den eldste 
bebyggelsen ligger rundt Sundgata 
og Bryggevegen. Thorstadbua og 
Ekspedisjonsbygningen til Fram står 
igjen alene, og det som en gang var 
et travelt omlastingsområde ligger i 
dag ganske øde. Dampsagvegen har i 
nyere tid bidratt til å lage en barriere 
mellom boligområde langs Sundvegen 
og kaiområdet. 

Analyseområdet i dag Trinn 4
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Figur 53: Nye Bjørns kro.

Figur 54: Vingnes brygge.

Figur 55: Vingnes brygge.
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Utfordringer 

Det ligger en stor utfordring i at store 
vegplaner styrer og påvirker mindre 
tettsteders kvaliteter og attraktivitet 
i så stor grad som de faktisk gjør. 
Den største endringen på Vingnes er 
det E6 som står for. Veien har hatt 
store konsekvenser for Vingnes som 
tettsted. Med E6 forsvant det rolige 
og skjermete tettstedspreget. Veien 
med på- og avkjøringsramper tok i 
bruk store deler av det gjenværende 
landbruksarealet, og delte samtidig 
et opprinnelig sammenhengende 
boligområde i to. E6 har blitt en stor 
barriere for tettstedet Vingnes. I tillegg 
til visuell påvirkning, påvirker også støy 
og støv fra trafikken bokvalitetene. På 
samme måte er Riselandet like sterkt 
berørt av trafikken som Vingnes. I 
tillegg medførte E6 en enda større 
barriere mot Mjøsa og kontakten med 

vannet. Den historiske betydningen 
som tilgangen til sjøen har hatt for 
stedet ble hvisket bort. Det endelige 
valget av alternativ trasé vil avgjøre 
stedets attraktivitet og muligheter for 
en fremtidig utvikling, som i prinsippet 
enten vil styrke eller redusere stedets 
kvaliteter. 

Kopperberget har en opprinnelig 
sammenheng med Vingnes som 
sundsted, i nyere tid gjennom 
Vingnesbrua. Kopperberget har 
ellers ingen sammenheng med E6 og 
Vingnessiden i dag. 

Vingnes som var en viktig forutsetning 
i alle de store byplanene frem til 
moderne tid, er ikke lenger en like 
naturlig del av Lillehammer by. I den 
gjeldende byplanen for Lillehammer er 
Vingnes tatt ut.  Selv om helheten antas 
å være vurdert i kommuneplanen, 

Analyseområdet i dag Trinn 4

ligger det noen utfordringer i at 
reguleringsplanen for området 
Vingnes fra 1982 med årene har blitt 
perforert av flere mindre detaljplaner. 
De fleste av de gjeldende planene 
ivaretar viktigheten av vern av Vingnes, 
også kommuneplanen. Den eneste 
som ikke gjør det er Trekanten på 
Vingnes og Vingnes panorama som i 
stedet vektlegger å tilføre stedet nye 
kvaliteter. 

Inntrykket er at det uavhengig av 
gjeldende planer, foreligger et 
felles uttrykt ønske om å bevare de 
kulturhistoriske verdiene på Vingnes. 
Det er en generell utfordring i dag 
at historiske småskala strukturer 
ikke alltid ivaretar nødvendige behov 
og krav til funksjon, arealbehov eller 
krav etter plan- og bygningsloven, ei 
heller forventet økonomisk gevinst ved 
eiendomsutvikling. 

Figur 56: To generasjoner med veganlegg gjør strandlinja utilgjengelig. 
Figur 57: Hvor mye tilbygging og fasadeendringer tåler verneverdig 
småskala bebyggelse før det mister sin opprinnelige karakter?



Kulturhistorisk stedsanalyse VingnesAsplan Viak oktober 2015 66

Tilbud for allmennheten 
Det er i dag flere tilbud for 
allmennheten på Vingnes som trekker 
folk og aktiviteter til stedet og som er 
verdifulle kvaliteter for boligområdet i 
seg selv. 

Vingnesvika badeplass: På Vingnes 
ligger kommunens mest besøkte 
badeplass. Vingnesvika badeplass har 
en bred sandstrand med friarealer 
rundt. Dette er et fint område for 
bading, grilling og soling. Området 
er belastet med støy fra E6 og har 
begrensede parkeringsmuligheter.

Skibladnerbrygga: Vingnesvika er 
Skibladners nye anløpssted. Brygga ble 
innviet i 2006. 

Svaneredet: Restaurant og lokale for 
utleie med beliggenhet i umiddelbar 
nærhet til Skibladnerbrygga og 
badeplassen. Varierende drift. 

Pilegrimsleden: Leden krysser E6 og 
følger Vingromvegen ved Vingnes 
og krysser Mjøsa på Vingnesbrua. 
På Lillehammersiden følger Leden 
Vinterbrøyta mot Lillehammer kirke 
der den møter den østlige leden 
som kommer inn i byen fra sør via 
Bjørnstjerne Bjørnsons gate.

Lillehammer båtforening: Småbåthavn 
etablert i Sundstadvika. 

De allmenne tilbudene på Vingnes er 
i stor grad knyttet til strandlinjen. 
Uten at denne er knyttet sammen 
med et større turvegnett, ligger 
strandområdene løsrevet fra en 
konkret sammenheng og fremstår 
som lite tilgjengelig. Et tyngdepunkt 
for næringsvirksomhet er etablert 
ved inngangen til Vingnes. Denne 
er lett tilgjengelig med bil, men 
virker konkurrerende på eventuelle 

Handlingsrom Trinn 4

Figur 57: Vingnesvika badeplass

Figur 58: Svaneredet

Figur 59: Lillehammer båtforening
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virksomheter som forsøker å etablere 
seg langs strandlinjen. Det er et uttalt 
ønske om å etablere ulike tilbud som 
kan gjøre Vingnes enda mer attraktivt. 
Utfordringen ligger i å finne det riktige 
stedet for dette og definere hva slags 
type tilbud og for hvem det skal være, 
slik at det ikke går på bekostning av 
de kulturhistoriske verdiene i området 
eller på bomiljøet. 

Målet for DIVE-analysen 

DIVE-analysen skal være et 
kunnskapsgrunnlag for dokumentasjon 
og forståelse av byens historiske 
utvikling, eksisterende kvaliteter 
og mulig fremtidig styrking av 
stedlige og historiske kvaliteter 
gjennom en sårbarhetsanalyse av 
aktuelle utviklingsområder innenfor 
sentrumsplanen. Kunnskapsgrunnlaget 
skal inngå i planleggingen av ny E6 
gjennom Vingnes, samtidig som det 
skal kunne brukes av kommunen og 
andre. 

Statens Vegvesens mål med DIVE-
analysen for Vingnes er å få mest 
mulig kunnskap om området som 
grunnlag for å: 

• Avklare på hvilken måte ny E6 vil 
få av betydning for Vingnes.

• Synliggjøre hvordan en eventuell 
omleggelse av E6 kan bidra til å 
transformere området.

• Vurdere om en kan få på plass 
levedyktig næringsvirksomhet.

• Vurdere om E6-prosjektet 
kan gi økt attraktivitet for nye 
boligprosjekt i området.

• Se på muligheter for 
næringsvirksomhet knyttet 
til eksisterende strukturer i 
strandsonen.

• Se på muligheter for å 
videreutvikle Skibladnerbrygga.

Kunnskapsplattformen ligger i 
rapportens Trinn 1 til 3. Kart og 
beskrivende tekst illustrerer viktige 
utviklingstrekk som bør videreføres. 
Her ligger også rammene for vern 
inndelt og behandlet på delområdenivå. 
Viktige historiske bygninger og 
strukturer er markert på kart T2-2 
Viktige utviklingstrekk.

Ikke alle delområdene innehar like 
store kvaliteter. Det er viktig at hvert 
delområde behandles ulikt ved at 
det i spesielt i planer og byggesaker 
utarbeides nyanserte føringer som 
kan ivareta de ulike delområdenes 
verdier, utfordringer og muligheter. 
Dette vil gi større forutsigbarhet for 
alle parter gjennom et mer detaljert og 
helhetlig argumentasjonsgrunnlag som 
omhandler tilpasning i landskapsrom, 
bystruktur, bygningsmiljø og byrom 
som inkluderer struktur, høyder, 
volum, siktlinjer og by-/gaterom. 

Konklusjonene i Trinn 4 foreslår 
rammer og muligheter for hvert 
delområde i prioritert omfang. 
Medvirkningsgruppa har bidratt med 
innspill til handlingsrommet.

Det presiseres at DIVE-rapporten ikke 
utgjør et juridisk styringsverktøy, men 
er utarbeidet som et grunnlag for 
videre juridiske prosesser og andre 
prosesser i området. Det vil være opp 
til Statens Vegvesen og Lillehammer 
kommune i hvilken grad og på hvilken 
måte de ønsker å overføre kunnskapen 
fra rapporten til konkrete planer. 

Handlingsrom Trinn 4

Figur 57: Vingnesvika badeplass

Figur 58: Svaneredet

Figur 59: Lillehammer båtforening
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Trinn 4Handlingsrom

Handlingsrom

Vurderingene av mulige handlingsrom 
må ses ut fra ønsker og behov 
knyttet til pågående og fremtidig 
utvikling av analyseområdet. Ut fra 
metodikken skal Trinn 4 definere og 
drøfte handlingsrom og strategi for 
videre forvaltning i lys av bærekraftig 
byutvikling. Anbefalingene ivaretar 
elementer og spor fra de ulike 
historiske periodene som har vært 
viktige for utviklingen av området. 

Strukturkart
Trinn 2 viste et behov for ikke bare 
å ivareta de viktigste bygningene, 
men også strukturene i homogene 
områder. Basert på Kart T2-2 Viktige 
utviklingstrekk, har vi derfor utarbeidet 
et strukturkart som grunnlag for å 
vurdere handlingsrommet. Kart T4-1 
Strukturkart viser de ulike strukturene 
i dagens situasjon. En del av 
delområdene innehar like strukturer. 
Disse er beskrevet og behandlet likt 
i handlingsrommet. Avgrensingen av 
de ulike strukturene følger i hovedsak 
områdeavgrensingene. Det presiseres 
at grenser mellom enkelte områder 
ikke er entydige, og at disse kan 
justeres noe ved senere behov. Det er 
viktig at det utøves skjønn med tanke 
på avgrensningene av områdene.  De 
seks ulike strukturene er definert og 
beskrevet som følger: 
 

Vi ser for oss to ulike nivå på 
handlingsrom for Vingnes ut fra 
gitte målsetting om å gjøre Vingnes 
til et levedyktig tettsted. Det ene er 
fortettingspotensialet i eksisterende 
bebyggelse, i prinsippet uavhengig 
av omleggingen av E6. Det andre er å 
finne det reelle handlingsrommet en 
omlegging av E6 kan gi det lille stedet, 
og omfanget av dette ut fra valg av 
trasé-alternativ. 

Mulige fremtidige funksjoner og 
aktiviteter 
I vurderingene av fortetting og utvikling 
av Vingnes er det også sett på hvilke 
næringer og aktiviteter som kan bidra 
til skape og forsterke positiv aktivitet 
på Vingnes, og som igjen kan bidra til 
å øke stedets status og bruksverdi. 
Gjennom brukermedvirkningen har 
det fremkommet flere kreative og 
konstruktive løsninger:

• Boliger
• Handverksutsalg i Vingnesgata – 

kulturbasert næring
• Kafé og gourmetrestaurant i 

Svaneredet
• Utleie av sykler ved Svaneredet
• Utvikle strandområdet øst for 

Svaneredet
• Sundsvømming
• Båtforbindelse mellom Vingnes 

og Kopperberget. Sundbåt i drift/
charter- og eller taxibåt?

• Roklubb/kajakkutleie
• Skøytebane i Vingnesvika på 

vinteren
• Nærbutikk
• Overnatting
• Nytt utebad/ sjøbad
• Galleri
• Kulturminnesenter
• Fotballbane og lekeplass 

oppgraderes
• Gang-sykkelvei og Pilegrimsleden 

langs hele/deler av strandkanten

Aktivitetene utgjør forslag som bevisst 
ikke er overført til kart, men kun listet 
opp i uprioritert rekkefølge. 

Å få på plass levedyktig 
næringsvirksomhet på Vingnes vil 
kunne gi området økte kvaliteter. Vi 
anbefaler i denne sammenheng å legge 
aktiviteter og næringsvirksomheter 
langs strandsonen. Det bør gjøres en 
nøye vurdering av om Vingnes tåler 
flere næringstyngdepunkt enn ett. 
Bilbaserte tilbud, dersom det skal være 
dette her, bør skilles ut og lokaliseres 
i nærhet til besøksparkeringsplass 
på Trekanten. Det å etablere en 
gangsti langs Mjøsa vil være et 
viktig tiltak i denne sammenheng. 
Gangstien kan ha stoppesteder 
eksempelvis ved Svaneredet og 
Skibladnerbrygga, med avstikker 
opp i mulig næringsvirksomhet i 
Vingnesgata, i båthavna og over 
brua til Kopperberget. Det å tilføre 
strandsonen aktiviteter vil kunne 
trekke folk til området, samt øke 
bokvalitetene for innbyggerne på 
Vingnes. Tiltakene gir mulighet for 
næringsdrift for både Svaneredet, 
Skibladnerbrygga og Vingnesgata 
uten at det går på bekostning av 
stedets egenart. Trekanten kan 
utvikles til et godt boligområde 
med ulike boligtyper i sammenheng 
med eksisterende boligområder, 
og felles besøksparkering for hele 
Vingnes. Selve Vingnes bør kun ha 
kjøring til boligeiendommene og 
tilbringertjenester/varelevering. 
Det anbefales ikke å etablere egne 
parkeringsplasser nede ved sjøen, med 
unntak av nødvendige handicapplasser. 
Strandsonen forbeholdes aktiviteter 
og tiltak knyttet opp mot tur- og 
gangtrafikk. En mulig flytting av 
Pilegrimsleden ned til gangstien langs 
Mjøsa må avklares med Oppland 
fylkeskommune og Pilegrimsleden 
sentralt. 

  I     Grøntområde/ strandlinje
  II    Eldste regulerte bystruktur
  III   Eldste områdestruktur
  IV   Regulerte boligområder
  V    Nyere boligområde
  VI   Kaiområder
  VII  Veganlegg



Kulturhistorisk stedsanalyse VingnesAsplan Viak oktober 2015 69

Trinn 4

DIVE

I

II

III

IV

V
 

VI

VII

Grøntområde/ strandsonen

Eldste regulerte bystruktur

Eldste områdestruktur

Regulerte boligområder

Nyere boligområde

Kaiområder

Veganlegg

Planavgrensning

Områdeavgrensning

T4-1 Struktur

Struktur

Generelt

I

I

I

I

II

II

II

II

III
IV

IV

IV

V

IV

IV

V

V

V

VI

VI

VII
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Mulig fortettingspotensial i 
delområder der eksisterende 
strukturer skal bevares
I fysisk forstand fremstår noen 
av delområdene som homogene 
utbygginger, mens det innen hele 
analyseområdet er stor variasjon 
i bygningstyper, størrelser og 
strukturer. Det foreslås at de 
delområdene som gjennom de tre 
første trinnene er definert som 
verdifulle og har ingen, liten eller 
liten til middels endringskapasitet, 
vil få best vern gjennom å bevare 
dagens struktur og bebyggelse. 
Handlingsrommet vil variere ut fra 
grad av verneverdi og tålegrense. 
De største restriksjonene i forhold 
til endringer vil være i delområdene 
1. Vingnes gård, 2. Vingnesgata, 5. 
Strandsonen, 10. Langs Sundgata og 
13. Hougners gate med Vinterbrøyta. 
Ellers vil veilinjene fra Trondhjemske 
kongeveg og Krysset Vingromsvegen 
og Stavnesveien med Vingnes bru være 
viktige elementer som ikke bør endres 
for mye. For noen av delområdene; 
4. Svaneredet/Skibladnerbrygga og 
11. Kopperberget kan det åpnes opp 
for bygging av nye enkeltbygg under 
forutsetning av at det som tilføres 
tilpasses eksisterende bebyggelse 
og struktur. Delområdene 6. B. 
Lundgaards gate, 7a. Stavnesvegen 
og 7b. Lensevegen samt 3. Strandgata 
vest bør også ha klare rammer for 
ønsket utvikling. Strandgata vest er 
viktig fordi denne delen av området 
tilhører det kulturhistoriske Vingnes. 

Det meste av de eksisterende 
boligeiendommene innenfor 
analyseområdet er bebygd, og 
bestemmelser i både kommuneplan 
og reguleringsplan tilsier at her ikke 
er rom for store endringer. Det vil 
allikevel være et spørsmål om det 
faktisk kan være rom for forsiktig 

fortetting/innfil. Ved å vektlegge ulike 
føringer (differensiering) for hvordan 
større endringer på eksisterende 
bygninger og ved oppføring av nye 
bygg skal utføres, kan både mangfold 
og særpreg opprettholdes. Det er 
også et spørsmål om hvor det kan 
fortettes i de ulike delområdene, og 
hva som eventuelt kan rives. Flere 
boliger vil kunne gi større grunnlag for 
næringsutvikling og aktivitetstilbud. 
Aktuelle innfil-tomter kan være:

• Den nordre siden av Lensevegen i 
tråd med Sverre Pedersens plan. 

• Vingnesgata 15 bør forholde seg til 
bebyggelsen langs Vingnesgata. 

• En forsiktig fortetting både 
langs Vingromveien og inne i 
boligområdene på Riselandet. 

• En forsiktig fortetting rundt 
Svaneredet og Thorstadbua i tråd 
med opprinnelig bygningsstruktur.

• Sundstadvika dersom 
båtforeningen flytter. Dersom 
båthavna utvikles, bør det være 
offentlig.

• Fortetting langs 
Strandpromenaden nord for 
Kopperberget.

Det poengteres at nye 
fortettingsprosjekt må følge 
delområdets struktur med hensyn på 
takflater, volum, høyder, materialer 
etc. Handlingsrommet for hvert enkelt 
delområde der dagens struktur (jf. 
T4-1 Strukturkart) skal bevares er 
beskrevet i tabellen som følger og i 
kart T4-2 Handlingsrom. 

Handlingsrom delområde der nye 
strukturer kan innføres
Delområde 8. E6/ Trekanten er 
det eneste området som har 
stor endringskapasitet, og ingen 
gjenværende kulturhistoriske 
verdier. Ved fremtidig utvikling/ 

Trinn 4Handlingsrom
transformasjon kan dette delområdet 
få en ny og positiv rolle for Vingnes. 
Her kan strukturen endres, fortettes, 
påbygges eller transformeres delvis 
eller til helt ny struktur. Omfanget vil 
variere innenfor delområdet ut fra 
hensynet til omkringliggende verdifulle 
strukturer og elementer. De ulike 
delområdene vil i fremtiden kunne 
inneha ulike funksjoner og formål, 
men ut fra arealbruksstrategien 
vil tetthet og utnyttingsgrad øke 
vesentlig. Det er derfor svært viktig 
at den nye bebyggelsen hensyntar 
omkringliggende bebyggelse og 
strukturer. 

Vurderingene av mulig handlingsrom 
tar utgangspunkt i to alternative 
scenarier for ny E6:

1. Tunnel i fjell fra Øyresvika til Leirvika.                                
Dersom E6 legges i tunnel vil verdifullt 
areal igjen frigjøres til andre formål. 
Dagens støy og støvproblemer 
forsvinner, og stedet kan reetablere 
og utvikle nye kvaliteter som kan gi økt 
status. Her vil også friarealene være 
viktige. På vestsiden av Trondhjemske 
kongeveg stiger terrenget. Her kan 
man se for seg høyere bebyggelse 
og større utnytting da terrenget vil 
kunne bidra til å dempe virkningen 
av størrelse. Mot bebyggelsen 
i Lensevegen, Stavnesvegen og 
Vingnesgata med Vingnes gård 
bør ny bebyggelse tilpasse seg 
eksisterende struktur i større grad. 
Det bør også være mulig med noe 
fortetting i åskanten fra avkjøringen 
av Vingarvegen og sørover langs 
Trondhjemske kongeveg. 

Dette er den løsningen som vil kunne 
gi Vingnes et positivt løft gjennom 
en utvikling som vil tilføre stedet 
kvaliteter. Denne løsningen kan gi svar 
på utfordringene skissert i DIVE-
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analysens målsetting. En revitalisering 
av Vinges vil kunne tilføre Lillehammer 
by andre kvaliteter enn det byen 
har i dag gjennom tilhørighet til 
Mjøsa. Dersom Vingromsvegen skal 
oppgraderes som lokalveg bør riving 
av verneverdig bebyggelse unngås så 
langt dette er mulig.    

2. Omlegging fra to felt til fire felt 
dagsone, alternativt miljøtunnel forbi 
Vingnes.                     
 Dersom dagens E6 trasé utvides 
til fire felt som dagsone vil 
handlingsrommet i delområde 8 blir 
lite. En slik løsning gi lite rom for 
kvalitetsheving, men heller bidra til å 
redusere kvalitetene gjennom større 
arealinngrep, større visuell påvirkning 
og mer støy- og støvplager. 

Det er vurdert å legge deler av 
strekningen forbi Vingnes i en 
miljøtunnel.  Det vil gi et noe større 
handlingsrom i delområde 8, men vil 
uansett gi stor konsekvens, spesielt 
for Riselandet som vil få en enda 
sterkere bastion og avskjæring 
mot strandkanten. Miljøtunnelen vil 
bare gi glede til en liten trekant av 
bebyggelsen på Vingnes. 

Denne løsningen vil gi større negative 
konsekvenser for Vingnes enn positive, 
også med miljøtunnel. De negative 
konsekvensene for stedet vil være 
så store at det kan bli vanskeligere å 
oppfylle målsetningen om et levedyktig 
og attraktivt Vinges. En støyskjerming 
mellom ny veg og boligområdene i 
øst vil kunne være avbøtende tiltak, 
men gjør at en vil sitte igjen med et 
mer isolert/internt boligområde med 
reduserte muligheter for eksterne 
tilbud og mer aktivitet. 

Handlingsrom Trinn 4
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Trinn 4Handlingsrom
Handlingsrom for de ulike 
delområder 
Den nye strukturen er vist i kart T4-2 
Handlingsrom vist og definert med 
egen kode: 

     U Delområde 8: E6/ Trekanten

De nye strukturene og områdenumrene 
er lagt inn i tabellen nedenfor 
som utgangspunkt for forslag til 
handlingsrom for utvikling (U). 

Tabellen nedenfor viser DIVE-
analysens forslag til handlingsrom 
for de ulike delområdene basert 
på kunnskapsplattformen i de 
foregående trinn. Tabellen kan tolkes 
slik at verdi og endringskapasitet 
sier noe om verdiene i hvert enkelt 
delområde, mens tålegrensen gir 
rammebetingelser for utvikling. 

Strukturangivelsen gir føringer for 
detaljeringsgraden og strengheten 
i forhold til vern. Eksempelvis har 
delområde 2 Vingnesgata stor verdi 
og liten endringskapasitet, noe 
som tilsier at området ikke tåler 
så mange endringer før verdien 
forringes. Tålegrense A/B tilsier 
videre bruk med små endringer og 
tekniske oppgraderinger. Nybygging 
på ledige tomter må ha et bevisst 
forhold til eksisterende bebyggelse 
og struktur. Skala/ volum og 
forhold til gate skal defineres 
tydelig. Vern omfatter eksteriør og 
hovedstruktur. Bygninger og områder 
vil oppleves som tilnærmet autentiske. 
Bruksmuligheter og økonomiske 
forutsetninger knyttet til bruk vil 
være en del begrenset. Fortetting/
nye erstatninger må tilpasses på en 
slik måte at delområdets særpreg ikke 
svekkes. Fjernvirkning av tiltak mot 
kulturhistorisk bakteppe og omgivelser 
må dokumenteres og aksepteres av 

vernemyndighetene før vedtak fattes. 
Autentisk materiale og bygningsdeler 
skal bevares (ikke fjernes). Dagens 
struktur II: «Kvartalsstruktur, 
småskala bebyggelse langs gater 
og plasser (tre med innslag av mur 
og nyere materialer)» skal bevares. 
Forslaget til handlingsrom viser 
rammer for ønsket utvikling i dette 
delområdet basert på tabellens første 
del. Strukturangivelsen i tabellen er 
den samme som det vises til i kart T4-2 
Handlingsrom.  

Figur 60: Med åsryggen som bakteppe ligger det til rette for økte høyder og utnytting på tomta. 
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Trinn 4

DIVE
I
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Grøntområde/ strandsonen

Eldste regulerte bystruktur

Eldste områdestruktur

Regulerte boligområder

Nyere boligområde

Kaiområder

U Utvikling med hensyn

T4-2 Utvikling

Struktur
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Planavgrensning

Områdeavgrensning

Utviklingsområder

I

I

I
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V
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V

V

V
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U
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Figur 60: Med åsryggen som bakteppe ligger det til rette for økte høyder og utnytting på tomta. 
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Handlingsrom - tabell Trinn 4

*Verdi, endringskapasitet og tålegrense er definert, beskrevet og vurdert i Trinn 3 (se både tabell og tekst).

 
 
 
 
 
 
*Verdi, endringskapasitet og tålegrense er definert, beskrevet og vurdert i Trinn 3 (se både tabell og tekst).  

Nr Delområde Verdi * Endrings- 
kapasitet 

Tåle-
grense 

Stru
ktur 

 Handlingsrom 

1 
 

Vingnes gård Stor Ingen A III  Det er ikke rom for endringer/fortettinger i dette området. 
Enkeltbygningene har stor verdi i seg selv, og bygningenes eksteriør 
bør bevares uendret. Ved eventuelt gjenoppbygging skal ny 
bebyggelse forholde seg til dagens tun. Større endringer og nye 
bygninger i tunet bør godkjennes av kulturminnemyndigheten. 
Juridisk vern bør opprettholdes (pbl).  

2 Vingnesgata 
 

Stor Liten A/B II  Relativt godt bevart bystruktur som ikke bør utbygges særlig mer, 
bare kompletteres. Eksisterende struktur og bebyggelse bør 
bevares i tråd med den opprinnelige. Det bør sikres at preget i 
delområdet ikke endres slik at helheten går tapt. Innfilbebyggelse 
kan tillates der det er hull i strukturen. Nye hus bør tilpasses 
opprinnelige eiendomsstrukturer langs gateløp og plasser mht 
tomtestruktur, fotavtrykk, volum og retning, takform, plassering av 
bygning på tomt, henvendelse mot gateløpet samt høyder og 
størrelser på en slik måte at delområdets særpreg ikke svekkes. 
Bebyggelsen bør også tilpasses eksisterende terreng. Det bør ikke 
tillates utbygging som går over flere eiendommer. Større påbygg og 
ombygginger bør unngås, men ved til-/påbygging er det viktig at 
bygningens opprinnelige form blir fattbar. Juridisk vern bør 
opprettholdes (pbl).  

3 
 

Strandgata 
vest 
 
 
 

Liten til 
middels 

Lite til 
middels 

B IV  Delområdet ligger igjen som en rest sterkt påvirket av ny 
bebyggelse og E6. Området har allikevel sterk tilhørighet med 
Vingnes’ utvikling som tettsted. Nye bygninger bør i størrelse, volum 
og utforming forholde seg til skalaen og strukturen i delområde 6.  

4 Svaneredet og 
Skibladner-
brygga 

Middels 
til stor 

Middels B/C 
 

VI  Dette er et område som kan utvikles noe. Gjerne forsterkes som 
knutepunkt på Vingnes. Svaneredet og uthuset bør ivaretas med en 
buffer rundt seg. En tilbakeføring av bebyggelsen bør vurderes. 
Områdets nærhet til Mjøsa og Skibladnerbrygga tilsier at ny 
bebyggelse må ta hensyn til omgivelsene i volum, høyder og 
utnyttingsgrad. Plassering av eventuelt ny bebyggelse bør skje i 
samråd med kulturminnemyndigheten. 

5 Strandsonen 
 

Stor Liten A/B I Strandsonen er del av et større grøntdrag som går utgjør et større 
grønn sone langs sjøkanten fra Øyresvika til Leirvika med stor 
kulturhistorisk verdi. Grønnstrukturen og eksisterende sjørelatert 
bebyggelse bør bevares uendret. Det bør ikke tillates nye, faste 
installasjoner innenfor delområdet, med unntak av helt nødvendige 
driftsbygninger. Alle endringer utover vanlig vedlikehold og planer 
må godkjennes av kulturminnemyndigheten. Vanlig vedlikehold av 
bygninger, anlegg, stier og veiløp kan tillates. Juridisk vern 
(hensynssone C) for hele delområdet bør vurderes. 
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6 
 
 
 

B. Lundgaards 
gate 

Middels 
 

Liten 
 

A/B 
 

VI 
 

Området består av stort sett eneboliger i hage oppført over en 
periode fra slutten av 1800-tallet og frem til i dag. Området ble 
regulert etter andre verdenskrig. Eksisterende struktur og 
bebyggelse bør bevares i tråd med den opprinnelige. Det bør sikres 
at preget i delområdet ikke endres slik at helheten går tapt. 
Innfilbebyggelse kan tillates der det er hull i strukturen. Nye hus bør 
tilpasses opprinnelige eiendomsstrukturer langs gateløp og plasser 
mht tomtestruktur, fotavtrykk, volum og retning, takform, 
plassering av bygning på tomt, henvendelse mot gateløpet samt 
høyder og størrelser på en slik måte at delområdets særpreg ikke 
svekkes. Bebyggelsen bør også tilpasses eksisterende terreng. Det 
bør ikke tillates utbygging som går over flere eiendommer. Større 
påbygg og ombygginger bør unngås, men ved til-/påbygging er det 
viktig at bygningens opprinnelige form blir fattbar.  

7A 
 
 

Stavnesvegen  
 
 

Middels 
 

Liten 
 

A/B 
 

VI 
 

 Området består av stort sett eneboliger/ tomannsboliger i hage 
oppført på 1950-tallet i tråd med Sverre Pedersens plan. 
Eksisterende struktur og bebyggelse bør bevares i tråd med den 
opprinnelige. Det bør sikres at preget i delområdet ikke endres slik 
at helheten går tapt. Større påbygg og ombygginger bør unngås, 
men ved til-/påbygging er det viktig at bygningens opprinnelige 
form fortsatt er fattbar.  

7B Lensevegen Liten til 
middels 

Liten til 
middels 

B VI  Området består av eneboliger i hage oppført på 1950-tallet i tråd 
med Sverre Pedersens plan. Eksisterende struktur og bebyggelse 
bør bevares i tråd med den opprinnelige. Det bør sikres at preget i 
delområdet ikke endres slik at helheten og sammenhengen med 
Stavnesvegen går tapt. Fortetting nye boliger øst for Lensevegen er 
mulig. Innfilbebyggelse kan tillates der det er hull i strukturen. Nye 
hus må tilpasses opprinnelige eiendomsstrukturer langs gateløp og 
plasser mht tomtestruktur, fotavtrykk, volum og retning, takform, 
plassering av bygning på tomt, henvendelse mot gateløpet samt 
høyder og størrelser på en slik måte at delområdets særpreg ikke 
svekkes. Bebyggelsen bør også tilpasses eksisterende terreng. Det 
bør ikke tillates utbygging som går over flere eiendommer. Større 
påbygg og ombygginger bør unngås, men ved til-/påbygging er det 
viktig at bygningens opprinnelige form fortsatt er fattbar. 

8 E6 / Trekanten Liten Stor D U Deler av bebyggelsen er relativt ny, ingen gjenværende 
kulturhistoriske verdier. Det vil være mulig å endre deler av det 
store delområdet dersom E6 flyttes og Bjørns kro og 
bensinstasjonen rives. Her kan bygges relativt høyt, med stor 
utnytting i midtre og vestre del av området. Området har tett 
kontakt med omkringliggende småskala kulturhistorisk bebyggelse. 
Nye tiltak bør hensynta og tilpasses omkringliggende 
sentrumsstruktur og siktlinjer. Gjelder spesielt høyder mot 
småskala og verneverdige naboområder, og utforming av 
hjørnebygg. Ut fra naboskap og fjernvirkning anbefales det at det 
stilles krav til en mulighetsstudie som kan se området i en større 
sammenheng. Det anbefales at det tilrettelegges for grønne soner 
som miljøskapere. Trondhjemske kongevegs trase bør ikke endres 
for mye uten samtykke fra kulturminnemyndighet.  
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Handlingsrom - tabell Trinn 4

9A 
 
9B 

Riselandet  
 
Vingarvegen 

Liten til 
middels 

Liten til 
middels 

A/B V Boligområder utbygd fra 1950-tallet frem til i dag, med mindre 
eiendommer med 1700 og 1800-talls bebyggelse. Områdets struktur 
og eksisterende eldre bebyggelse skal bevares. Fortetting kan 
tillates. Nye hus bør tilpasses opprinnelige eiendomsstruktur. 
Trondhjemske kongevegs trase gjennom Riselandet bør ikke endres 
for mye uten samtykke fra kulturminnemyndigheten. 

10 
 
 

Sundgata og  
Bryggeveien  

Middels 
til stor 

Liten A/B II  Relativt godt bevart bystruktur som ikke bør utbygges særlig mer. 
Eksisterende struktur og bebyggelse bør bevares i tråd med den 
opprinnelige. Det bør sikres at preget i delområdet ikke endres slik 
at helheten går tapt. Innfilbebyggelse kan tillates der det er hull i 
strukturen. Nye hus bør tilpasses opprinnelige eiendomsstrukturer 
langs gateløp og plasser mht tomtestruktur, fotavtrykk, volum og 
retning, takform, plassering av bygning på tomt, henvendelse mot 
gateløpet samt høyder og størrelser på en slik måte at delområdets 
særpreg ikke svekkes. Bebyggelsen bør også tilpasses eksisterende 
terreng. Det bør ikke tillates utbygging som går over flere 
eiendommer. Større påbygg og ombygginger bør unngås, men ved 
til-/påbygging er det viktig at bygningens opprinnelige form blir 
fattbar. Juridisk vern bør opprettholdes (pbl). 

11 Kopperberget 
bryggeområde 
med omkring-
liggende 
strandsone 

Stor Liten A/B VI  Dette er et område som kan utvikles noe basert på historisk 
bebyggelse. Thorstadbua og Ekspedisjonshuset bør ivaretas med en 
buffer rundt seg. Områdets nærhet til Mjøsa og strandsonen samt 
Sundgata tilsier at ny bebyggelse bør ta hensyn til omgivelsene i 
volum, høyder og utnyttingsgrad. Plassering av eventuelt ny 
bebyggelse bør skje i samråd med kulturminne-myndigheten. 
Juridisk vern bør opprettholdes (pbl).  

12A 
 
12B 

Thorstadvegen 
 
Voldsløkka  

Liten til 
middels 

Liten til 
middels 

B V  Boligområder utbygd fra 1950-tallet frem til i dag, med mindre 
eiendommer med 1700 og 1800-talls bebyggelse. Områdets struktur 
og eksisterende eldre bebyggelse skal bevares. Fortetting kan 
tillates. Nye hus bør tilpasses opprinnelige eiendomsstruktur.  

13 Vinterbrøyta  Stor Liten A/B II  Vinterbrøyta har nasjonal interesse. Veitrasé, grønnstruktur og 
eksisterende bebyggelse bør bevares uendret. Det bør ikke tillates 
nye, faste installasjoner innenfor delområdet. Alle endringer utover 
vanlig vedlikehold og planer bør godkjennes av 
kulturminnemyndigheten. Vanlig vedlikehold av kan tillates. 
Bygningen bør behandles som eget objekt.  

14 Hougners gate Middels Liten A/B II  Området består av stort sett eneboliger i hage oppført etter Krums 
plan. Noe fortetting har skjedd. Eksisterende struktur og bebyggelse 
bør bevares i tråd med den opprinnelige. Det bør sikres at preget i 
delområdet ikke endres slik at helheten går tapt. Innfilbebyggelse 
kan tillates der det er hull i strukturen. Nye hus bør tilpasses 
opprinnelige eiendomsstrukturer langs gateløp og plasser mht 
tomtestruktur, fotavtrykk, volum og retning, takform, plassering av 
bygning på tomt, henvendelse mot gateløpet samt høyder og 
størrelser på en slik måte at delområdets særpreg ikke svekkes. 
Bebyggelsen bør også tilpasses eksisterende terreng. Det bør ikke 
tillates utbygging som går over flere eiendommer. Større påbygg og 
ombygginger bør unngås, men ved til-/påbygging er det viktig at 
bygningens opprinnelige form blir fattbar. 
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Juridiske virkemidler Trinn 4

Juridiske virkemidler 

Den beste formen for vern er 
gjennom et juridisk virkemiddel, enten 
gjennom bruk av hensynssoner med 
bestemmelser i en reguleringsplan 
etter plan- og bygningsloven, eller 
fredning etter kulturminneloven. 
For større områder kan det 
være hensiktsmessig å utarbeide 
områdeplaner og/eller felles 
planprogram for flere planer der det 
er mange kryssende interesser. 

Vern gjennom plan- og 
bygningsloven (pbl)
Dagens pbl er et godt virkemiddel 
for å kunne ta vare på verdifulle 
kulturminner og kulturmiljø. Pbl 
(virksom fra 01.07.2008) har tre 
tilgjengelige verktøy. Det ene er 
arealbruksformålet, det andre er 
bruken av hensynssoner og det tredje 
er bruk av reguleringsbestemmelser. 
Samlet gir disse verktøyene muligheter 
for å nyansere bestemmelsene ut i 
fra at de ulike delområdene har ulike 
kulturminneverdier innenfor et større 
planområde. 

Det anbefales at det stilles krav til 
mulighetsstudie eller planprogram 
(som Oslo kommune benytter) 
for utbygging av større områder 
for å sikre en helhetlig vurdering 
av tiltak sett ift verdiene i det 
historiske bysentrum. For innfil-
prosjekt anbefales det at det stilles 
krav til å se enkeltvise tiltak i en 
større sammenheng enn bare 
nabobebyggelse. 

Vingnes er i dag ivaretatt gjennom 
gjeldende kommuneplan og 
reguleringsplan for området Vingnes 
vedtatt i 1982. Områdeplanen er i 
dag punktert av nyere planer som er 
regulert uten at helheten på stedet 
nødvendigvis er ivaretatt. De store 
kulturhistoriske verdiene står i fare for 
å bli svekket dersom denne utviklingen 
holder frem. 

De kulturhistoriske kvalitetene på 
Vingnes vil derfor være tjent med 
å håndteres ut fra en helhetlig 
plan for hele området, gjerne sett i 
sammenheng med Lillehammer by. Ved 
revidering av byplanen bør Vingnes 
igjen innlemmes. 

Andre virkemidler
Estetisk veileder kan være et godt 
hjelpemiddel for både kommune 
og tiltakshaver for å skape 
forutsigbare rammer og godt 
argumentasjonsgrunnlag i plan- og 
byggeprosesser. 
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