
Lillehammer by

• Byen og sentrum – viktige utfordringer lokalt

• Nylig gjennomførte planprosesser
Kommundelplan for Lillehammer by -
Byplanen 2020-2030
Kommuneplanens arealdel 2020-2030

• Mulige case for prosjektet (relevante piloter)
Handlingsprogrammet til Byplanen
Annet
Oppfølging av mulighetsstudier



Utfordringer

• Fortetting og transformasjon– riktig nivå (Lillehammer-skala) / krevende prosesser
• Sikre byens historie, kulturmiljøer og arkitektur gjennom bruk og vern
• Handel og næringsetablering må skje gjennom fortetting og effektiv arealutnytting. Samtidig

fleksiblitet og forutsigbarhet for næringslivet – styring av varehandel
• By og land – utfordrende balanse
• Sikre gode bomiljøer gjennom økende grad av fortetting
• Sikre en fortetting som er bærekraftig estetisk og  arkitektonisk
• Sikre byromsveven - en sammenhengende attraktiv og tilgjengelig grønn og blå struktur
• Trafikkvekst skal i framtiden tas med gange, sykkel og bruk av kollektivtransport
• Byens hovedadkomst er utfordrende; fredet veganlegg, alternativer er problematisk og kostbart
• Nærings- og varetransport gjennom bysentrum og boliggater skaper dårlig framkommelighet, støy, 

dårlig luftkvalitet og forringer bo- og bymiljø
• Parkering kan ikke i fremtiden fortsette å legge arealbeslag på viktige byrom og areal for fortetting.

Fortetting med kvalitet og i Lillehammer – skala !



Kommundelplan for Lillehammer By –
Byplanen 2020-2030

Visjon
• «Lillehammer 2030 – den levende og attraktive byen». 
For bypolitikken betyr denne visjonen å ta utgangspunkt i de 
kvaliteter som byen har og videreutvikle disse. 

Bylanens hovedgrep 
• Fortetting og transformasjon ved byvekst innenfra. 
Byveksten skal skje i Lillehammer - skala, det vil si fortettingen 
skal ta hensyn til Lillehammers egenart og identitet. 
Byveksten skal skje med høy kvalitet i det bygde miljøet

Nye plangrep
• Flerkjernestrukturen
• Strøkets karakter – områdetyper og kulturmiljøer
• Byrom og byromsveven



Flerkjernestrukturen

• Sentrum skal være «storstua», og betjene
regionenes og kommunens befolkning, i tillegg til 
besøkende og turister. 

• Sentrum skal utvikles med gode møteplasser og 
byrom, sosiokulturelle tilbud, og med flerfunksjoner av 
bolig, handel, arbeidsplasser og aktivitetsmuligheter i
en urban struktur. 

• Bydelene styrkes som drivkraft og sosiale
møtepunkter for befolkningen i det aktuelle området. 



Fortettingsanalyse

 Befolkningsvekst tilsvarende ca. 
1400 boenheter fram til 2030. 

 Ca. 70 % innenfor Byplanen. 
Tilsvarer ca. 1000 boenheter. 

 Analysen gir et teoretisk potensial
på ca. 700 daa nærings- og 
handelsareal ved å fortette og/eller
transformere bebygde arealer. 



Områdetyper og kulturmiljøer
Områdetyper og kulturmiljøer utfyller hverandre. 
Intensjonen er å sikre en byutvikling som ivaretar hensynet til Lillehammers
historie, egenart og karakter. 
Områdetypen definerer strøkets karakter og skal sørge for en god tilpasning når 
nye elementer innføres. 
Kulturmiljøet er en ytterligere presisering av strøkets karakter der et utvalgt 
helhetlig miljø er representativt for stil-/tidsepoken. 
Karaktertrekk, verdi og sårbarhet skal legges til grunn ved tiltak i disse miljøene.

Krav om tilpasning til strøkets karakter og hensynskrav til kulturmiljøer vil:

 sikre kvalitet i det bygde miljøet, 
 ivareta vår kulturarv, og Lillehammers egenart
 skape grunnlag for opplevelse og attraktivitet
 gi føringer for uregulerte arealer
 i noen tilfeller skape større handlingsrom enn reguleringsplaner
 gi kommunen hjemmel og kriterier for tilpasset saksbehandling



Områdetyper

Inndeling bygger på kartlegging av den bebygde strukturen.  
Bebyggelsesstrukturen definerer områdetypen- strøkets
karakter
Områdetyper: 

Bygårdsbebyggelse
Småhusbebyggelse i kvartaler
Småhusbebyggelse i felt
Blokkbebyggelse
Gårdstun

Karaktertrekkene beskriver det generelle særpreget til 
områdetypen i form av byggeskikk, skala, arkitektur, høyder
og volum.



33 utvalgte
kulturmiljøer

Hovedkategorier:
• Rutenettbyen med bygårdsbebyggelse
• Hagebyen med villabebyggelse
• Mellomkrigstiden 1920-40 tallet
• Etterkrigstidens by 1950-90 tallet
• Kulturminneanlegg
• Historiske vegfar

Representativt utvalg for de ulike tidsepokene i Lillehammer historie

Kulturmiljøene er beskrevet med:
• historikk, viktige karaktertrekk og sårbarhet/tålegrense

Bestemmelser i form av hensynskrav



Kulturmiljøer
og 

bygningsvern



Byromsstrategi - Byromsveven
Overordnet sammenhengende grønnstruktur



Grønnstruktur i
sentrum
Reguleringsplanen for Lillehammer sentrum
gir detaljerte føringer for grønnstruktur og 
byrom

Mesnaelva og parkene er avsatt med formål
grønnstruktur I Byplanen



STYRING AV 
VAREHANDELEN

Handel styres ut fra følgende parametere:

• Definere arealer/områder for handel
• Skille på volum og ikke varegrupper
• Skille ut areal- og transportkrevende handel

• Sette begrensing på detaljvarehandelen i
bydelssentrene

• Definere en butikksentersone i sentrum



Infrastruktur
• Infrastrukturplanlegging og tiltak omtales i planens
handlingsprogram. 

• Dette gjelder tiltak som oppfølging av trafikkanalysen, 
parkeringsstrategier og evt. utredning av alternativer for 
bybane/gondol.

• Gatebruksplanen har fokus på å sikre tilgjengelig til sentrum og 
skape et attraktivt sentrum, samtidig som det skal tilrettelegges for 
endra transportmiddelfordeling. 

• Sykkelby-prosjektet har fokus på å øke sykkelandelen og 
tilrettelegge for bedre sykkelframkommelighet, samt
holdningsskapende arbeid og fysisk tilrettelegging. 



Handlingsprogram (relevante piloter)

 Områdeprogram Skysstasjonen-Lurhaugen- Mesnadalen
 Områdeprogram Bydel nord

 Kulturmiljøer; sårbarhetskriterier og tiltaksveileder
 Bygningsmiljøer; registrering og kvalitetsssikring
 Oppfølging av byromsanalysen

 Byrom Stortorget – mulighetsstudie for vitalisering, 
aktivitet og utvikling

 Helhetlig boligpolitisk plan, herunder forbildeprosjekt for 
alternative bygge- og boformer

 Byformingsveileder i estetikk og arkitektur (områdetyper i
Byplanen)

 Mulighetsstudier Bydelsentrene
 Parkering i fjell - reguleringsplan
 Bybane/gondol



Andre 
relevante 
piloter

• Gatebruksplan
Prosjekter som følge av gatebruksplanarbeidet

Bybuss-terminal i Kirkegata (mulighetsstudie
som del av gatebruksplanarbeidet) 

• Brannstasjonstomta (brannstasjonen skal flytte ut av 
sentrum og det vurderes hva som skal skje med 
tomta)

• Terrassen-utbyggingen

• Prøveprosjekt med omlegging av bussruter
• Mesnakvartalet (pågående utbygging) 
• Storgata 81 (vernet bygning som brant. Pågående

reguleringsprosess for ny bebyggelse)



Gjennomføringssoner –transformasjon
Lilletorget-Strandtorget

 Krav til områdeprogram og regulering
 Mulighetsstudie «Lilletorget- Strandtorget» gir føringer

#1: Kirkegata/Skysstasjonen/Lurhaugen-Mesnadalen

Prinsipp/intensjon
• Områder innenfor hensynssonen skal omformes til tett, 

flerfunksjonell bystruktur med en blanding av 
kontor/forretning/tjenesteyting og bolig. 

• Skysstasjons-området skal utvikles som regionalt trafikk-
knutepunkt. 

#2: Strandtorget-området

Prinsipp/intensjon
• Området skal transformeres flerfunksjonelt og med høy

arealutnytting.



Mulighetsstudie 
Lilletorget- Strandtorget

• Mulighetsstudiet «Lilletorget-
Strandtorget» bidrar til å definere
områdets utviklingspotensial og 
framtidige funksjon.
• Mulighetsstudiets anbefalinger om 
utviklingsstrategi og helhetlig plangrep
legger føringer for videre planarbeid
(områdeprogram og regulering)



MASTERPLAN

8 særegne områder å utvikle

 Bymessig kontekst

 Kvartalsstruktur og urbane 
forbindelser

 Vegsystem og parkering

 Sosial bærekraft

 Landskapsøkologi

 Soneinndeling (8)



Områdeprogram Lilletorget -
Strandtorget
Områdeprogrammet skal:

• være en «oppskrift» til videre reguleringsarbeid

• fastsette overordnede prinsipper for å ivareta helhetlige strukturer

• gi føringer for utvikling i ulike soner, med eventuelle rekkefølgekrav og/eller
avhengigheter. 

Omhandler bl.a.:

• Bebyggelsesstruktur - skala og volum

• Funksjon i bebygd struktur

• Sammenhengende og funksjonell grønn infrastruktur, byrom, forbindelser og 
bruk av strandsonen

• Sammenhengende og funksjonell infrastruktur for trafikk (gange, sykkel og 
bil), transport, logistikk og parkering

• Knutepunktet skysstasjonen
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