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 Kommunestyrets behandling i møte 22.06.2016 sak 55/16:  
 
Permisjonssøknad fra Ingrid Bungum (Ap) ble innvilget.  
Det var 45 stemmeberettigede til stede ved behandling av saken  
Wenche Almestrand (Frp) hadde før behandlingen av saken stilt spørsmål ved egen habilitet i sak 
55/16 med henvisning til at hun er daglig leder i Lillehammer Sentrum Drift AS, som har levert 
høringsuttalelse i saken. Kommunestyret sluttet seg til ordførerens vurdering av Almestrand som 
habil i saken, med henvisning til at et selskap i utgangspunktet ikke vil være å regne som part ved 
kommunestyrets behandling av overordnede og generelle saker som kommunens årsbudsjett, 
økonomiplan og kommuneplaner. Det kan ikke uten videre legges til grunn at saken «retter seg mot» 
eller «direkte gjelder» Lillehammer Sentrum Drift på en slik måte at selskapet vil anses som part i 
henhold til definisjonen i fvl § 2 e.  
 
Astrid Gaassand (Frp) fremmet følgende tilleggsforslag under punkt 5.1.5:  
Regulere inn universell utforming på gangvei/strandpromenade fra Vingnes bru, langs vannet over 
båtforeningen som bryggeområde videre langs vannkanten mot Svaneredet og knytte dette opp mot 
Vegvesenets planer om gangvei videre til Vingrom. 
  
Lars Giæver (MDG) fremmet følgende forslag:  
2. Kommunestyret ber om analyse og definisjon av hva som kan legges i "bilfritt sentrum"-begrepet.  
 
Gunnar Kaus (Sp) fremmet følgende forslag:  
5.1.3 Grendeutvikling  
- Styrke utviklingen i grendene uavhengig av den generelle befolkningsutviklingen (endringsforslag).  
- Undersøke mulighetene for utvikling av Fåberg og Jørstadmoen som boområde i forbindelse med 
utviklingen av Jørstadmoen leir (nytt punkt under 5.1.3).  
 
Morten Aune (H) fremmet følgende forslag til nytt punkt under kap 5.1:  
En levende og attraktiv by basert på sentrums oppgave som trafikknutepunkt, møte- og markedsplass 
og arena for kultur og opplevelser.  
 
Votering:  
Innstillingens punkt 1: Enstemmig vedtatt.  
Endringsforslagene:  
Det foretas følgende endringer i planprogrammet:  
Forslag fra Aune: Forslaget fikk 13 stemmer og falt.  
Forslag fra Kaus til endring av punkt 5.1.3: Forslaget fikk 18 stemmer og falt.  
Forslag fra Kaus til nytt punkt under 5.1.3: Forslaget fikk 6 stemmer og falt.  
Forslag fra Giæver: Forslaget fikk 5 stemmer og falt.  
Forslag fra Gaassand til nytt punkt under 5.1.5: Forslaget fikk 11 stemmer og falt.  
Innstillingens punkt 2: Enstemmig vedtatt.  
 
Kommunestyret  
VEDTAK: 

1. Planprogram for revisjon av kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for det sentrale 
byområdet, revidert 01.06.16 fastsettes. Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og 
bygningslovens § 4.1.  

2. Det avsettes kroner 800.000 til arbeidet med planrevisjonene for 2016. Tjenesteområde Plan 
og miljø tilføres i 2016 0,8 mill.kr ved at den årlige driftsreserven reduseres fra 11,6 mill.kr 
til 10,8 mill.kr. Behovet utover dette i planperioden må søkes innarbeidet i budsjett 2017.  
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1. Innledning 
 
Dette er planprogram for revisjon av kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for det sentrale 
byområdet - Byplanen. Planprogrammet legger rammer og premisser for hvordan disse prosessene skal 
gjennomføres. I tillegg peker planprogrammet på sentrale fokusområder og problemstillinger som vil bli 
tatt opp til videre utredning og drøfting i revisjonsprosessene. 
 
Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene i hvordan arealene skal brukes og vernes, og hvilke 
viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene. Gjeldende arealdel ble vedtatt i 2011. 
Kommunedelplan for det sentrale byområdet (Byplanen) ble vedtatt i 2006. Parallelt med revisjonen av 
arealdelen legges det opp til å revidere denne planen i tråd med ønsket byutvikling.  
 
Behovet for revisjon av kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for det sentrale byområdet er 
begrunnet ut fra flere forhold: 

� Nye og endrete nasjonale forventninger, føringer og statlige planretningslinjer 
� Samarbeidsprosjektet «Byutvikling 2044- Langsiktig areal- og transportutvikling 
� Nyere kommunale planer som kommuneplanens samfunnsdel (2014) og miljøplanen (2015) 
� Planlegging av store samferdselstiltak i form av veg (KDP for 4-felt E6) og dobbeltspor jernbane 
� Regional plan for attraktive byer og tettsteder, høringsutkast  
� Forsterket fokus på kompakt byutvikling og fortetting, utbyggingsmønster og redusert 

transportbehov 
� Behov for nye næringsarealer 
� Generell oppdatering av plangrunnlaget 

 
Kommunestyret fattet vedtak 24.09.15 om revisjon av begge planer. I vedtaket heter det: 

� Byplanen for Lillehammer kommune skal revideres parallelt med kommuneplanens arealdel. I 
byplanen skal det innarbeides et strategidokument som ivaretar den helhetlige og offensive 
sentrums- og næringsutviklingen.  

� Oppstart av planarbeidet for de ovennevnte planene skal skje senest innen 1. juni 2016.  
� Ressurser knyttet til planarbeidet avsettes i budsjett 2016 og økonomi- og handlingsplanen 2016-

2019.  
� Strategidokumentet vil være styrende for arbeidet med sentrumsutvikling. Dette vil også måtte 

reflekteres i planperiodens økonomi- og handlingsplaner.  
� I arbeidet med strategidokumentet for sentrums- og næringsutvikling legges det opp til dialog og 

samarbeid med næringslivet og andre interessenter i sentrum. Dette blant annet for å gi planen 
en best mulig forankring, og for å stimulere egen innsats fra handelen, gårdeiere og øvrig 
næring.  
 

Nasjonale og regionale forventninger og rammebetingelser skal tas hensyn til i planarbeidet, og de mest 
sentrale føringer er gjengitt i vedlegg 1. 
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2. Planprogram og samordning 

2.1 Litt om planprogrammet 
 
I tilknytning til revisjonsarbeidet er vi pålagt å utarbeide planprogram, jfr. § 4-1 i planloven. 
Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet og gjennomføring av selve planprosessen.  
 
Planprogrammet skal avklare sentrale tema i planarbeidet: 

• Fokusområder og problemstillinger 
• Kunnskaps- og utredningsbehov 
• Organisering – roller og ansvar 
• Medvirkning  
• Ressurser – kompetanse og økonomi 
• Framdrift  

 
Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, senest samtidig med varsling 
av planoppstart. Planprogrammet vedtas av kommunestyret. 
 
Dette planprogrammet legger opp til en samordnet prosess for revisjonen av Kommuneplanens arealdel 
2011-2044 og Kommunedelplan for det sentrale byområdet – Byplanen av 21.06.06. 
 

2.2 Samordnede planprosesser  
 
Samordnede planprosesser vil kunne forenkle arbeidet og gi bedre planer. Med god tilrettelegging vil vi 
få en mer effektiv prosess, bedre ressursbruk og sikre at planene samsvarer. 
 
Dette vil også gjøre det enklere å avklare og finne riktig nivå i planarbeidet. Det betyr at vi lettere kan 
definere hva som er overordnet arealpolitikk og hva som hører hjemme i byutviklingspolitikken. 
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3. «Regionalt blikk» på utviklingen 
 
Nye tall fra SSB datert 19.2.2016 viser at Lillehammer hadde 27 476 innbyggere pr. 1.1.2016. Dette er en 
økning på 176 personer siden 1.1.2015, noe som tilsvarer en prosentvis økning på 0,6 %. Tilsvarende tall 
i fjor var 272 personer det vil si 1,0 % vekst i folketallet.  
I Lillehammer tettsted bor det rundt 23 000 innbyggere. Lillehammer er en by som har hatt svært god 
jobbskaping og befolkningsutvikling, tatt i betraktning sin beliggenhet, langt fra kyst og Oslo-området. 
Øyer og Gausdal danner en funksjonell region sammen med Lillehammer, både gjennom pendling, 
varehandel, tjenestebruk og interkommunalt samarbeid. Lillehammer-regionen har ca. 38.400 innbyggere, 
hvor ca. 70 % bor i Lillehammer kommune.  
 
En sterk kommune som drivkraft i den regionale verdiskapingen gir et fortrinn i konkurransen om 
tilflyttere, arbeidskraft og arbeidsplasser. Denne kraften bør kommunen forsterke og forankre i sitt 
overordna planverk, og spesielt i sin areal- og byutviklingspolitikk. Lillehammers rolle kan beskrives på 
flere geografiske nivå. I et regionalt Innlands-perspektiv har Lillehammer 4 perspektiver: 

a. Regionsenter i Lillehammer- og Gudbrandsdalregionen  
b. Fylkeshovedstad for Oppland 
c. Ett av flere sentre i Mjøsregionen. 
d. By i randsonen til hovedstadsregionen. 

 
 

 
 
 
Figur 1. Regionale dimensjoner for utvikling i Lillehammer  
 
Lillehammer er ikke bare en kommune med ansvar for seg selv. Kommunen har også en rolle i forhold til 
sitt omland i kraft av sin størrelse, beliggenhet og vekstmuligheter. Det betyr at hele Gudbrandsdalen opp 
til Dombås har Lillehammer som nærmeste større senter. Også identitetsmessig utgjør Gudbrandsdalen en 
felles region med Lillehammer.  
 
Lillehammer er også en del av større funksjonelle regioner. Triangelet Elverum – Raufoss – Lillehammer 
omtales ofte som Mjøsregionen. Denne regionen har 200 000 innbyggere og 100 000 arbeidsplasser, 
herav 1100 industriarbeidsplasser, sterke fagmiljø, næringsklynger og viktige institusjoner.  
 
Med pågående og planlagte veg- og jernbaneutbygging vil Lillehammer nærme seg 90-minutters-
omlandet rundt Oslo (1:23 med dobbeltspor jernbane). Sammen med forventet sterk vekst og 
presstendenser i Oslo-området gis Lillehammer her muligheter for økt pendlingsbasert tilflytting og 
bosettingsbasert næringsutvikling. 
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I hvilken grad vekstimpulsene som kan ligge i økt oppkobling mot Oslo og tettere integrasjon rundt 
Mjøsa kan spres nordover i Gudbrandsdalen vil blant annet avhenge av: 

• I hvilken grad Lillehammer og Mjøsregionen vil skape nye arbeidsplasser som gir muligheter for 
tilflytting. 

• I hvilken grad befolknings- og næringsutviklingen i Lillehammer og Mjøsregionen vil gi nye 
markedsmuligheter for næringslivet, og i hvilken grad disse utnyttes. 

• I hvilken grad befolkningsvekst i Lillehammer og Mjøsregionen utvider og forsterker 
rekreasjonsbeltet.  

 
Befolkningsnedgangen er stanset mange steder innenfor tre timers-omlandet rundt Oslo. Med bedre 
infrastruktur vil denne tre timers-sona rundt Oslo kunne utvides nordover. Og lykkes Lillehammer og 
Mjøsregionen med sin befolknings- og arbeidsplassvekst vil det dannes nye tre-timers soner. 
Areal- og byutviklingspolitikken er en viktig faktor i dette regionale bildet. 
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4. Sektorovergripende hensyn  
 
Dette er perspektiver som er sektorovergripende og førende for areal- og byutviklingspolitikken i 
Lillehammer.  
 
Bærekraftig utvikling 

• Lillehammer skal ha en bærekraftig samfunns- og arealutvikling til beste for den enkelte og 
samfunnet, og som sikrer fremtidige generasjoners behov og valgmuligheter. 

• Arealutvikling og verdiskaping i Lillehammer skal fremme god balanse mellom økologiske, 
økonomiske, sosiale og kulturelle hensyn. Retningen på samfunnsutviklingen bestemmes av flere 
drivkrefter som befolkningsvekst, forbruksvekst og ny teknologi. Dette stiller nye krav til 
prioritering og handlekraft. 

• Alle samfunnssektorer og aktører har et selvstendig ansvar for at miljøhensyn legges til grunn for 
sin virksomhet. 

 
Miljø, klima og energiforsyning  
Lillehammer skal ha en arealpolitikk som aktivt møter utfordringer vi står overfor i klima- og 
energipolitikken. Dette innebærer: 

• En by- og arealutvikling som sikrer trygghet i forhold til de faktiske klimaendringer vi opplever 
• En tydelig arealpolitikk som bidrar til redusert transportbehov  
• En tydelig arealpolitikk som legger til rette for bruk av alternative energiformer og ny teknologi 

 
Forskning, innovasjon og utvikling  
Lillehammer skal ha en arealpolitikk som legger til rette for forskning og innovasjon som drivkraft i 
utviklingen. Dette er en viktig forutsetning for næringsutvikling og nye arbeidsplasser. 
 
Utvikling av folkehelse  
Lillehammers befolkning skal oppleve livskvalitet og god helse gjennom en bevisst samfunnsutvikling. 
Folkehelsen påvirkes av enkeltfaktorer som økonomi, utdanningsnivå og kompetanse, arbeidsliv, 
boforhold og sosial ulikhet. Tilgang til et mangfold av kulturopplevelser, idrett, natur og friluftsliv har 
også stor betydning. 
 
Integrering og likestilling 
Lillehammers befolkning skal uansett bakgrunn ha like muligheter, rettigheter og plikter til å delta i 
samfunnet og bruke sine ressurser. Det er en utfordring gjennom arealpolitikken å:  

• utvikle lokalsamfunn som fremmer, trygghet, trivsel og toleranse og stimulerer til deltakelse for 
alle 

• ha et særlig fokus på innvandrer-befolkningen slik at de blir integrert på en god måte. 
 
Tilgjengelighet og universell utforming 
Arealplanleggingen skal sikre tilgjengelighet og utforming slik at alle kan utfolde seg og oppleve 
livskvalitet. Prinsippet om tilgjengelighet og universell utforming skal ha framtredende plass i all 
arealplanlegging Prinsippet om universell utforming er tatt inn som særskilt grunnhensyn i planlovens 
formålsbestemmelse. Universell utforming skal følges opp på alle samfunnsområder fra planlegging til 
praktiske prosjekter og tiltak. Plan- og bygningsloven stiller krav om universell utforming for både nye og 
eksisterende bygg, anlegg og uteområder.  
 
Barn og unges interesser 

I Lillehammer skal barn og ungdom ha mulighet til å påvirke sin egen hverdag og framtid gjennom 
deltakelse og innflytelse i plan- og beslutningsprosesser. En gjennomgående satsing på å sikre barn og 
unge gode oppvekstvillkår er investeringer for framtida og nødvendig for at det skal være attraktivt å 
bosette seg og arbeide i kommunen. 
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5. Fokusområder og kunnskapsbehov 

5.1. Den overordnede arealpolitikken - kommuneplanens arealdel 
 
Den overordna arealpolitikken nedfelles i kommuneplanens arealdel. I prosess med Utvalg for plan- og 
samfunnsutvikling er det påbegynt en visjon-tenkning og konkretisert sju fokusområder, som skal følges 
opp i revisjonsarbeidet. 
 
Visjon 
Den overordna visjonen for arealpolitikken nedfelles i arbeidet med kommuneplanens arealdel. Denne bør 
ta utgangspunkt i areal- og ressurskvaliteter som Lillehammer har, samtidig bør den peke mot en ønsket 
utvikling som bygger på mulighetene knyttet til: 

• en levende attraktiv by basert på handel og opplevelser 
• en byvekst basert på god fortetting og utvikling av kommunikasjonslinjer for sykkel, gange og 

kollektiv 
• en byutvikling som optimaliserer sitt potensiale med hensyn til dobbeltspor jernbane og ny 4-felt 

E6 blant annet gjennom god knutepunktutvikling  
• en fastsatt byvekstgrense som sikrer det bynære landbruket, kulturlandskapet og kulturmiljøer 
• attraktive og levende grender 
• en strategisk og langsiktig forvaltning av fjell- og naturområder. 

 
Fokusområder i arealdelen 
Planprogrammet peker ut følgende fokusområder for revisjonen av arealdelen: 

1. Næringsutvikling og varehandel 
2. Byvekstretning og fortetting 
3. Grendeutvikling  
4. Trafikk og knutepunktutvikling 
5. Byen, vassdragene og Mjøsa 
6. Bruk og vern av fjell- og naturområder 
7. Arealer med særskilte hensyn 

 
 

5.1.1. Næringsutvikling og varehandel 
 
Problemstillinger: 

• Tilrettelegge arealer for å tiltrekke ny næringsvirksomhet og beholde eksisterende. 
Næringsutvikling og varehandel bør det samarbeides om regionalt. 

• Tilrettelegge for tilstrekkelige arealreserver som er «riktig» plassert. Jordvernet og valg av ny E6-
trasé vil være premisser for lokalisering av næringsarealer.  

• Finne den riktige balansen mellom styring og fleksibilitet. Det er ønskelig å ha en fleksibilitet 
som gjør at næringsarealene kan tilpasses skiftende etterspørsel og behov. Samtidig er det behov 
for å styre lokaliseringen ut fra målet om en kompakt byutvikling, konsekvenser for trafikk, 
bomiljø m.m. 

• Lokalisering av varehandel. I dagens planer skal handel med lette varer lokaliseres til sentrum, 
Strandtorget kjøpesenter og bydelssentrene. 

• Prinsipp om at det ikke etableres næring utenfor sentrum som konkurrerer med varehandelen i 
sentrum videreføres. 

• Kommunen bør vurdere muligheten for å erverve næringsarealer, både for å ha styring og kunne 
tilby tilgjengelig arealer raskt. 
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Næringsutvikling 

og varehandel 

Kunnskapsbehov Ressursbehov 

Næring generelt Vurdering av arealbehov.  
Utarbeide oversikt over reserver på næringsarealer  
Vurdere aktuelle nye næringsarealer. 
Vurdere behov for ulike typer næringsarealer. 
Utarbeide næringsanalyse med kategorisering av 
næringsarealer og soneinndeling.  
Innspill fra regional plan for attraktive byer og 
tettsteder. 
Sees i sammenheng med Byplanen 

Egen kompetanse og 
bruk av eksterne 
kompetansemiljøer/ 
næringslivet, kjøp av 
tjenester. 
 

Fjell og 
grusressurser 

Vurdere arealbehov for aktuelle uttak  Innspill til planen 
Egen kompetanse 

Varehandel Vurdere hvilken type varehandel kan utvikles hvor 
(sentrum, sentrumsnære områder og bydelssentra). 
Utarbeide varehandelsanalyse med kategorisering av 
varehandel, lokalisering, trafikk og transportbehov. 
Sees i sammenheng med Byplanen 

Egen kompetanse og 
bruk av eksterne 
kompetansemiljøer, kjøp 
av tjenester. 

Landbruk og 
skogbruk 

Må sees i sammenheng med landbruksplanen Regionalt 
landbrukskontor 
Egen kompetanse 

 

5.1.2. Byvekstretning og fortetting 
 
Problemstillinger: 

• Hovedprinsippet er at byveksten skal skje gjennom fortetting og transformasjon. Det betyr å 
utnytte arealer innenfor dagens bebygde strukturer. 

• Fortettingen må skje med kvalitet og i utvalgte områder. Dette gjelder både bolig, næring, kontor 
og offentlige institusjoner. 

• Videreføre prinsippet om byvekst nordover fra dagens kommuneplan. Her er det utpekt et stort 
transformasjonsområde/byomformingsområde fra Rosenlund og nordover til Bæla. Begrunnelsen 
for denne byvekstretningen er at en vekstakse nord – sør gir grunnlag for å skape en kompakt by 
med minst mulig transportavhengighet, muligheter for effektivt kollektivnett, samt gang- og 
sykkelløsninger. Byvekst i nord legger til rette for fortetting i eksisterende bebygde strukturer, i 
hovedsak på svakt utnytta næringsarealer. 

• Videreføre prinsippet om en båndby i aksen Søre Ål – sentrum – Nordre Ål/HIL med 
knutepunktutvikling i disse bydelene. 

• Tilrettelegge for en fortetting som gir kortere avstander mellom daglige gjøremål, og som dermed 
fremmer sykkel og gange, gir positiv effekt for folkehelsa og klima.  

• Bevare det sentrumsnære kulturlandskapet og dyrka marka som omkranser randsonebebyggelsen. 
Byvekst vil alltid utfordre de ubebygde omkringliggende områdene. 

• Vurdere å innføre en markagrense med tilhørende bestemmelser/føringer som bør håndheves 
strengt. Dagens markagrense defineres av grensen mellom utbyggingsområder og LNF-områder 
på kommuneplankartet.  

• Fastsette et utbyggingsnivå som henger sammen med den reelle befolkningsveksten. I gjeldende 
samfunnsdel 2014 -2027 er det fastsatt et mål om befolkningsvekst som stiger fra 1% til 1,5% i 
løpet av planperioden.  

• Revurdere avsatte ikke regulerte, ikke utbygde arealer i gjeldende arealplan, og bruke 
konsekvensutredningen og «miljørevisjonen» som grunnlag for utsiling.  
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Byvekstretning og 

fortetting 

Kunnskapsbehov Ressursbehov 

Vekstretning Oppsummere fortettingsstudier – tidligere arbeid. 
Utarbeide fortettingsanalyse/analyse av 
vekstretning basert på Byutvikling 2044 og tidligere 
internt arbeid med fortetting. 
Definere sentrumskjerne, sentrumsnære områder og 
bydelssentra og hvor byvekst skal kunne skje.  
Sees i sammenheng med Byplanen 

Egen kompetanse og 
bruk av eksterne 
kompetansemiljøer, kjøp 
av tjenester. 

Definere «det 
sentrumsnære 
området» som 
Byplanen skal 
omhandle 

Vurdere å utvide byplanens område slik at den 
omfatter større nyere byggeområder som naturlig 
henger sammen med byen, Olympiaparken, 
Strandtorget og strandsona.  
Vurdere om det skal innføres en «markagrense» og 
om Byplanen sammen med kommuneplanen skal 
definere denne.  

Egen kompetanse 

Bolig Anslå forventet befolkningsvekst og boligbehov. 
Utarbeide oversikt over reserver på boligarealer. 
Utarbeide boligbehovsanalyse - kobles til 
Boligsosial handlingsplan. 
Vurdere boligbyggeprogram - 
rekkefølgebestemmelser 
Sees i sammenheng med Byplanen 

Egen kompetanse og 
bruk av eksterne 
kompetansemiljøer, kjøp 
av tjenester. 

Uteoppholdsareal, 
lekeplass 

Oppsummere eget erfaringsgrunnlag 
Innsamle erfaringer fra gode retningslinjer/ 
veiledere fra andre kommuner. 
Sees i sammenheng med Byplanen 

Egen kompetanse 

«Markagrense» Avklare kriterier for å fastsette en «markagrense» 
basert på analyse av fortetting, vekst/vekstretning 
og viktige natur- og friluftsområder 

Egen kompetanse 

Klimavennlig 
utbygging  

Utarbeide kriterier for klimavennlig utbygging. Egen kompetanse og 
bruk av eksterne 
kompetansemiljøer, kjøp 
av tjenester. 

 

5.1.3. Grendeutvikling  
 
Problemstillinger: 

• Opprettholde «vedlikeholdsvekst» i grendene. Det betyr en vekst i tråd med den generelle 
befolkningsutviklingen.  

• Satsning i grendene med vektlegging av et variert boligtilbud. Tilrettelegge for spredt 
boligbebyggelse i begrenset grad. 

• Avklare og drøfte om LNFb-områdene skal videreføres, eventuelt graderes. 
 
Grendeutvikling  Kunnskapsbehov Ressursbehov 
Grendeutvikling 
Boligbebyggelse 

Vurdere boligbehov og utvikling i grendene. 
Stadfeste status mht. boligbygging i LNFb-områder  
Kartlegge behov og muligheter. 

Egen kompetanse. 
Samhandling med 
grendeutvalg. 
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5.1.4. Trafikk og knutepunktutvikling 
 
Problemstillinger: 

• Sikre en byutvikling som optimaliserer sitt potensiale med hensyn til dobbeltspor jernbane og ny 
4-felt E6. Det vil bli lagt føringer for arealbruk fra pågående planarbeid for 2-spors jernbane og 4-
felts E6.  

• Fokus på å ta større andel av persontrafikken i form av gange, - sykkel og kollektivtransport. 
• Tilrettelegge for alternative omkjøringsveger for gjennomgangstrafikk og lokalisering av 

transportkrevende næringsvirksomheter slik at miljøulemper i sentrale byområder reduseres. 
• Definere bydeler og bydelssentre med utgangspunkt i knutepunktutvikling og kollektivakser 

(jf. punkt 5.1.2). 
 
Trafikk og 
knutepunkt-
utvikling 

Kunnskapsbehov Ressursbehov 

Knutepunktutvikling Definere område for knutepunktutvikling knyttet til 
dobbeltspor jernbane (Skyss-stasjonen/ Lurhaugen), 
Samarbeid med Jernbaneverket i planprosessen. 
Utarbeide mulighetsstudie 
 
Definere områder knyttet til ny trasè for E6 
Hove/HIL/ og eventuelt andre områder,  
Samarbeid med Statens vegvesen i forhold til 
planprosess for E6. 
Utarbeide mulighetsstudie 

Egen kompetanse 
Samarbeid med 
regionale/offentlige 
myndigheter, kjøp av 
tjenester. 
 

Trafikkavvikling Vurdere nye omkjøringsveger, blant annet basert på 
Byutvikling 2044. 
Bruk av Contram- programmet for nødvendige 
trafikkanalyser. 

Egen kompetanse og 
bruk av eksterne 
kompetansemiljøer, kjøp 
av tjenester. 

Parkering Oppsummere eget erfaringsgrunnlag. 
Utarbeide parkeringsstrategi basert på Byutvikling 
2044. 
Sees i sammenheng med Byplanen 

Egen kompetanse og 
bruk av eksterne 
kompetansemiljøer 
 

 

5.1.5. Byen, vassdragene og Mjøsa 
 
Problemstillinger: 

• Overordnede arealstrategier for bruk og vern av strandsonen, grønnstruktur i og ut av byen, gang- 
og sykkel-løsninger for å koble sentrum og Mjøsstranda bedre sammen.  

• Unike friluftsområder, stier og løyper i og nær byen skal sikres, eksempelvis tilrettelegge for 
utvikling langs Mesnaelva.  

• Strandparken/Strandtorget kan vurderes definert som et område med nye utviklingsmuligheter og 
med bedre kobling til bysentrum 

• Inkludere vassdragene som en del av den blågrønne strukturen, og tilrettelegge for en bruk som 
samtidig sikrer mot flom. 

 
Byen, vassdragene 

og Mjøsa 

Kunnskapsbehov Ressursbehov 

Byen Se Byutviklingspolitikken kap. 5.2  
Vassdrag Flomsikring av bynære vassdrag(prosjekt vassdrag) 

Lågen og vassdrag vest for Mjøsa. 
Analysere mulighet for utvikling, 
tilgjengeliggjøring og bruk av vassdragene 

Egen kompetanse og 
bruk av eksterne 
kompetansemiljøer, kjøp 
av tjenester. 
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Mjøsa og byen Vurdere tilgjengeliggjøring og utvidet bruk av 
strandsonen; Strandparken/Strandtorget og kobling 
til bysentrum 
Vurdere behov for en egen strandsoneplan som 
også omhandler bruk og vern av Mjøsa  

Egen kompetanse og 
bruk av eksterne 
kompetansemiljøer 
 

 

5.1.6. Bruk og vern av fjell- og naturområder 
 
Problemstillinger: 

• Samarbeide med Øyer og Ringsaker om en felles arealstrategi/felles plan for hyttebygging og 
forvalting av utmarksressursene. Et interkommunalt samarbeid bør omfatte området Hafjell – 
Nordseter – Sjusjøen. 

• Utvikling av Nordseter som reiselivsdestinasjon – vurdere ny hyttebebyggelse.  
• Spørsmål om å videreføre en restriktiv hyttepolitikk (hyttestørrelser og utvidelse av eksisterende 

regulerte hytteområder).  
• Bruk og vern av Gropmarka og fjellområdene 

 

Bruk og vern av 

fjell- og 

naturområder 

Kunnskapsbehov Ressursbehov 

Hyttebebyggelse Vurdere potensiale for utvikling og fortetting av 
hytteområder og næringsarealer på Nordseter.  
Utarbeide områdeanalyse for Nordseter, eventuell 
egen utredning/studie/områdereguleringsplan. 

Egen kompetanse og 
bruk av eksterne 
kompetansemiljøer, kjøp 
av tjenester 
 

Fjell- og 
utmarksområder 

Vurdere egen plan for fjellområdene i Lillehammer, 
med fokus på utvikling av Nordseter, bruk/vern av 
Gropmarka og fjellområdene 
Igangsette felles planarbeid med Øyer og Ringsaker 

Egen kompetanse 

 

5.1.7. Arealer med særskilte hensyn (hensynssoner)  
 
Problemstillinger: 

• Kommuneplanens arealdel skal i nødvendig utstrekning vise arealer hvor det skal tas særskilte 
hensyn /legges restriksjoner med hensyn til bruk 

• Vurdere hvilke hensynssoner i gjeldende kommuneplan som må oppdateres med nye data og 
kunnskapsgrunnlag. 

• Innhente grunnlagsdata fra nasjonale og regionale kart og databaser for aktuelle tema.  
• Vurdere nye hensynssoner, spesielt med hensyn til flomveger og flomproblematikk i mindre 

vassdrag. 
• Gjennomgang og kvalitetssikring av støysoner for blant annet skytebaner. 
• Vurdere nye utbyggingsområder i forhold til hensynssonene (inngår i konsekvensanalyse) 

 
 
Hensynssoner Kunnskapsbehov Ressursbehov 
Risiko og sårbarhet  Gjennomgang, oppdatering og supplering av 

hensynsynssoner (fare- og risikosone) for flom, 
flomskred og skred. 
Innhente data fra nasjonale databaser.  
Avklare med Norges vassdrags- og energidirektorat 
(NVE) om eventuelle nye data fra nasjonal 
skredfarekartlegging.  

Egen kompetanse 
Samarbeid med 
regionale/offentlige 
myndigheter. 
Bruk av eksterne 
kompetansemiljøer, kjøp 
av tjenester. 
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Kartfeste flomveger (ny hensynssone), eventuelt ta i 
bruk data fra regionalt prosjekt med 
flomvegsanalyse. 
Sees i sammenheng med byplanen.  

 

Kulturminner, 
kulturmiljøer  

Gjennomgang og oppdatering av 
temakart/hensynssoner  
Kulturminneplan  

Egen kompetanse og 
bruk av eksterne 
kompetansemiljøer 

Sikringssone 
Lillehammer 
vannverk 

Gjennomgang og oppdatering av temakart for 
klausuleringssoner for Lillehammer vannverk, jf. 
eksisterende kunnskap og utredninger mhp. 
drikkevannskilden. 

Egen kompetanse og 
bruk av eksterne 
kompetansemiljøer 
 

Fare- og risikosone 
høyspent 

Oppdatering og kvalitetssikring av data. 
Innhenting av data fra eier av nett (Statnett, 
Eidsiva). 

Egen kompetanse og 
bruk av eksterne 
kompetansemiljøer 

Støysoner Vurdere støysoner i forhold til opplevd 
støy/bokvalitet. Gjennomgang og kvalitetssikring 
av eksisterende data. 
Oppdatere og supplere data for fylkes- og 
riksvegnettet. 

Egen kompetanse og 
bruk av eksterne 
kompetansemiljøer, kjøp 
av tjenester 
 

Infrastruktur - 
fjernvarmeanlegg 

Videreføre eksisterende hensynssone for 
tilknytningsplikt for fjernvarme 

Egen kompetanse 

Naturmiljø Gjennomgang og oppdatering av 
temakart/hensynssoner. 
Vurdere virkninger på naturmiljø som følge av 
utbygging. Eventuell naturtypekartlegging i 
delområder, pressområder og nye byggeområder. 

Egen kompetanse og 
bruk av eksterne 
kompetansemiljøer, kjøp 
av tjenester. 
 

Friluftsliv stier og 
løyper 

Gjennomgang, oppdatering av temakart.  
Interkommunalt prosjekt for kartlegging, 
kategorisering og verdsetting av friluftsområder  

Egen kompetanse 
Samarbeid med 
regionale myndigheter. 
Bruk av eksterne 
kompetansemiljøer, kjøp 
av tjenester. 

Landskap og 
kulturlandskap 

Oppdatere og kvalitetssikre temakart/data.  
 

Egen kompetanse 

Gjennomføringssone 
- Sone felles 
planlegging 

Oppdatere og kvalitetssikre data.  
Vurdere behov ut fra aktuell arealbruk  
Sees i sammenheng med byplanen. 

Egen kompetanse 

Detaljeringssoner – 
gjeldende 
reguleringsplaner 

Oppdatere og kvalitetssikre data. 
Sees i sammenheng med byplanen. 

Egen kompetanse 

Jordbruk og 
skogbruk 

Oppdatere og kvalitetssikre temakart for 
dyrka/dyrkbar mark og skog. Innhente nye data fra 
AR5-kartene 
Vurdere verdisetting av ulike typer jordbruks- og 
skogbruksarealer 

Egen kompetanse 

Alternative 
veglenker/ 
omkjøringsveger 

Oppdatere og kvalitetssikre data.  
Vurdere behov ut fra aktuell arealbruk 
 

Egen kompetanse 
Samarbeid med 
regionale/offentlige 
myndigheter 

Sykkelruter Oppdatere og kvalitetssikre data. 
 

Egen kompetanse, 
Sykkelbyprosjektet 

Luftkvalitet Vurdere hensynssoner for luftkvalitet i byområdet. 
 

Egen kompetanse og 
bruk av eksterne 
kompetansemiljøer, kjøp 
av tjenester. 



 
 

15 
 

Grunnforurensning Gjennomgang og kvalitetssikring av eksisterende 
informasjon i aktsomhetskart for forurenset grunn. 
Supplere med ny informasjon med bakgrunn i 
planarbeid, byggeprosjekter, tiltaksplaner etc. 

Egen kompetanse 

Mineral-forekomster Vurdere egen hensynssone for mineralforekomster  Ekstern kompetanse 
     

5.2. Byutviklingspolitikken - Byplanen 
 
Byutviklingspolitikken ivaretas særskilt gjennom byplanen, som nå revideres samtidig med 
kommuneplanens arealdel. Slik skal det bli enklere å avklare og finne riktig nivå i planarbeidet, samt 
definere hva som er overordnet arealpolitikk og hva som hører hjemme i byutviklingspolitikken. 
I prosess med Utvalg for plan- og samfunnsutvikling er det påbegynt en visjon-tenkning og konkretisert 
åtte fokusområder, som skal følges opp i revisjonsarbeidet. 
 
Visjon 
Den overordna visjonen for bypolitikken nedfelles i arbeidet med byplanen. Denne bør ta utgangspunkt i 
de kvaliteter som forbindes med byens identitet og særpreg. Samtidig bør den peke mot en ønsket 
utvikling som bygger på: 

• byen som sosial og kulturell møteplass  
• byen som handels- og næringsby 
• byen som attraktivt boområde 
• byens natur- og kulturkvaliteter 
• byen som attraktiv reiselivsdestinasjon 

Byens identitet 
Identitet skal være lesbar som byens struktur og byens form. I Byplanen av 2006 var følgende trukket 
fram som byens identitet: 

«Småbypreget, nærheten til naturen, byen i det grønne og det grønne i byen, den karakteristiske 
trehusbebyggelsen, et levende bysentrum». 

Den verna trehusbebyggelsen langs gågata er en viktig del av byens identitet og særpreg. Kultur og kunst 
er også en viktig del av identiteten til Lillehammer. Lillehammer er også en idretts- og arrangements-by, 
med sterk identitet knyttet til dette. Planens intensjon må være å framheve byens særpreg og styrke som 
kultur- idretts- og arrangements-by. 
 
Fokusområder i Byplanen 
Planprogrammet peker ut følgende fokusområder for revisjonen av Byplanen: 

1. Byvekst innenfra – fortetting og transformasjon 
2. Bruk og vern 
3. Estetikk og arkitektur 
4. Byrommene 
5. Byen som boligområde 
6. Byen som handelsområde 
7. Næringer i bybebyggelsen 
8. Trafikkavvikling og parkering 

5.2.1. Byvekst innenfra – fortetting og transformasjon 
 
Problemstillinger: 

• Hovedprinsippet er at byen skal vokse innenfra, jf. kommuneplanens arealdel.  
• Byvekst innenfra skal også være et førende prinsipp for næringsetablering. Det må skilles mellom 

næring som kan bidra positivt til byen og næring som bør lokaliseres utenfor. 
• Avklare hvilke områder som skal fortettes og hvordan – fortetting med kvalitet. 
• Byen skal tilrettelegges for alle. 
• Gjennomføring av fortetting og transformasjon – potensiale og realisme. 
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Byvekst innenfra Kunnskapsbehov Ressursbehov 
Fortetting Utrede og analysere fortettingspotensialet for: 

− Fortetting i småhusbebyggelsen 
− Borettslagsfortetting 

Egen kompetanse og 
bruk av eksterne 
kompetansemiljøer, kjøp 
av tjenester. 

Transformasjon Utarbeide fortettingsanalyse for 
transformasjonsområder: 

− Nye byutviklingsområder (Skyss-
stasjonen/Lurhaugen) 

− Eksisterende transformasjonsområder:  
Langs Mesnaelva/Byutvikling Nord 
(Mulighetsstudie ferdig 2014) 

Egen kompetanse og 
bruk av eksterne 
kompetansemiljøer, kjøp 
av tjenester. 

 

5.2.2. Bruk og vern 
 
Problemstillinger:  

• God balanse mellom bruk og vern.  
• Fokus på bakgårder og bygningsmiljøer, herunder bevaring og utvikling i bakgårdene. 
• Fokus på særtrekkene til de ulike epoker i byutviklingen (områder og kvartaler). 

 
Bruk og vern Kunnskapsbehov Ressursbehov 
Kulturminner og 
kulturmiljøer 

Utarbeide kulturminneplan med 
vernekategorisering.  

Egen kompetanse og 
bruk av eksterne 
kompetansemiljøer 

Vernet i byplanen Vernedelen av byplanen gjennomgås og 
kvalitetssikres. 

Egen kompetanse 

 

5.2.3. Estetikk og arkitektur 
 
Problemstillinger: 

• Fokus på estetikk og arkitektur i utforming av byen og byens liv – og kombinasjon gammelt og 
nytt. 

• Fokus på estetikk og arkitektur i alle byggeprosjekter, i utforming av byrom, grønne og grå 
strukturer. 

• Byplanens bestemmelser og retningslinjer skal gi grunnlag for en bedre forvaltning av 
verneverdige bygg og bygningsmiljøer og for å utvikle nye attraktive bygningsmiljøer. 

 
Estetikk og 

arkitektur 

Kunnskapsbehov Ressursbehov 

Estetikk  Utarbeide estetiske retningslinjer basert på tidligere 
arbeid (fornyelse og oppdatering). 

Egen kompetanse og 
bruk av eksterne 
kompetansemiljøer 

Arkitektur Utarbeide kriterier for god arkitektur Egen kompetanse og 
bruk av eksterne 
kompetansemiljøer 
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5.2.4. Byrommene 
 
Problemstillinger: 

• Fokus på byrommenes viktige betydning i bystrukturen og for det sosiokulturelle livet 
• Byrommenes ulike funksjon skal tydeliggjøres og tilpasses bruken både i lokalisering, utforming 

og møblering. 
• Byrommene skal framstå som møtesteder, være attraktive og gjøre byen levende. 
• Byrommene skal koples sammen med den blågrønne strukturen og gater til et sammenhengende 

nettverk. 
 

Byrommene Kunnskapsbehov Ressursbehov 
Byrom Videreføre og supplere Byplanens temakart. 

Utarbeide oppdatert byromsanalyse med fokus på 
sosiokulturelle perspektiver, folkehelse, byens liv, 
og barn og unge spesielt 

Egen kompetanse og 
bruk av eksterne 
kompetansemiljøer, kjøp 
av tjenester. 

 

5.2.5. Byen som boligområde 
 
Problemstillinger: 

• Skape gode og attraktive bomiljøer 
• Skape et variert botilbud - grunnlag for en by som kan brukes av alle 
• Skape arbeidsplasser, service og tjenester nær bostedet 
• Legge til rette for å etablere tilbud utover de mest elementære – sentrum som sosialt møtested og 

opplevelsessted 
• Høy prioritet av uteoppholdsarealer, de små byrom, bakgårder, livet i gata, livet mellom husene. 

 
Byen som 

boligområde 

Kunnskapsbehov Ressursbehov 

Bomiljø «Attraktivitetsanalyse» Egen kompetanse og 
bruk av eksterne 
kompetansemiljøer, kjøp 
av tjenester. 

Boligbehov Boligbehovsanalyse – anslå potensiale og 
boligtyper. 
Sees i sammenheng med arealdelen 

Egen kompetanse og 
bruk av eksterne 
kompetansemiljøer, kjøp 
av tjenester. 

 

5.2.6. Byen som handelsområde 
 
Problemstillinger: 

• Skape aktivitet og attraktivitet – opprettholde et levende sentrum 
• Fokus på sentrumsbutikkenes behov  

 
Byen som 

handelsområde 

Kunnskapsbehov Ressursbehov 

Varehandel Revidere gjeldende bestemmelser for varehandel, 
soneinndeling type handel. 
Sees i sammenheng med arealdelen 

Egen kompetanse og 
bruk av eksterne 
kompetansemiljøer, kjøp 
av tjenester. 
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5.2.7. Næring i bybebyggelsen 
 
Problemstillinger: 

• Satse på nye/andre næringer (kulturbaserte næringer) – sentrum som opplevelsessted 
• Avklare hvilke type næringsvirksomhet som kan kombineres med en urban struktur 
• Kulturinstitusjonene må gis rom for utvikling og ekspansjon 
• «Alt som skjer i sentrum er positivt for hele kommunen» 

 
Næring i 

bybebyggelsen 

Kunnskapsbehov Ressursbehov 

Type 
næringsvirksomheter 

Kategorisere næringsarealer – sees i sammenheng 
med varehandel og inndeling i soner.  
Vurdere kombinasjon næring/bolig 
Sees i sammenheng med arealdelen 

Egen kompetanse og 
samarbeid med eksterne 
kompetansemiljøer/ 
næringslivet 

 

5.2.8. Trafikkavvikling og parkering 
 
Problemstillinger: 

• Redusere transportbehovet 
• God og effektiv trafikkavvikling 
• Redusere trafikkbelastningen i sentrum og boligområder  
• Helhetlig strategi for framkommelighet for gående og syklende samt for kollektivtrafikk 
• Parkeringsstrategi som deler byområdet inn i soner og differensierer mellom boligparkering, 

arbeidsplassparkering og allmennhetens behov 
 
Trafikkavvikling og 

parkering 

Kunnskapsbehov Ressursbehov 

Trafikkavvikling og 
trafikkbelastning 

Vurdere nye omkjøringslenker. 
Sees i sammenheng med arealdelen. 
Vurdere muligheter for et «bilfritt sentrum» og 
avgrensning av dette 
Vurdere utarbeiding av gatebruksplan for sentrum 

Egen kompetanse 
Samarbeid med 
regionale myndigheter. 
Bruk av eksterne 
kompetansemiljøer, kjøp 
av tjenester. 

Parkering Parkeringskrav med soneinndeling, basert på 
Byutvikling 2044.  
Sees i sammenheng med arealdelen. 

Egen kompetanse og 
bruk av eksterne 
kompetansemiljøer 

Gå-strategi Definere hovedvegnett Egen kompetanse og 
bruk av eksterne 
kompetansemiljøer 
Jfr. Byutvikling 2044 

Sykkelstrategi Definere hovedvegnett og tilførselsveger Egen kompetanse og 
bruk av eksterne 
kompetansemiljøer, 
sykkelbyprosjektet 

Kollektivtrafikk Videreutvikle kollektivtilbudet Egen kompetanse, 
samarbeid med 
regionale myndigheter 
Jfr. Byutvikling 2044 

Flerbruk av gate- og 
vegnett  

Utarbeide en gatebruksplan for sentrumsområdet Egen kompetanse 
Samarbeid med 
regionale myndigheter. 
Bruk av eksterne 
kompetansemiljøer. 
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6. Organisering 
 

 
 
 

6.1. Politisk 
 

Planprogrammet legges ut på offentlig ettersyn i 6 uker etter vedtak i formannskapet 
(kommuneplanutvalget) med innstilling fra Utvalg for plan og samfunnsutvikling. Etter høring og 
bearbeiding av høringsutkastet sluttbehandles planprogrammet av formannskap og kommunestyret. 
 
Det politiske arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for det sentrale 
byområdet(Byplanen) gjennomføres i hovedsak som ved tidligere planrevisjoner. Kommunestyret skal 
forestå den formelle behandlingen av begge planene og er eier av planene. Utvalg for plan og 
samfunnsutvikling foreslås som arbeidsutvalg med en aktiv rolle i hele prosessen, mens formannskapet 
involveres direkte i næringsrelaterte tema. De andre fagutvalgene og rådene vil være viktige politiske 
organer og ressurser i arbeidet og involveres ved behov. 
Det foreslås minimum et heldags arbeidsmøte med kommunestyret i planprosessen og det må påregnes 
ytterligere arbeidsmøter i utvalg og råd. 
 

6.2. Administrativt  
 

Det er to omfattende og ressurskrevende planer som skal revideres innenfor en stram framdriftsplan. 
Dette krever god oppfølgning av planprosessen og arbeidet foreslås prosjektorganisert. 
Kommunestyret vil formelt sett være prosjekteier og det opprettes en styringsgruppe bestående av 
administrativ og politisk ledelse. Rådmannen er formelt prosjektansvarlig og med eksisterende 
administrative ressurser opprettes en prosjektgruppe med prosjektleder som rapporterer til styringsgruppa 
om hovedtrekk i arbeidet, framdrift og økonomi. Ved sammensetning av prosjektgruppe og 
arbeidsgruppe(r) forutsettes tverrsektoriell deltakelse. Prosjektleder/prosjektgruppa vil opprette 
arbeidsgrupper og innhente kompetanse fra eksterne aktører der dette er nødvendig. 
 
Endelig organisering og bemanning av styringsgruppe, prosjektgruppe og arbeidsgruppe(r) gjennomføres 
umiddelbart etter at planprogrammet er vedtatt (jfr. kapittel 8, framdrift og milepæler). 
 
 

  



 
 

20 
 

7. Medvirkning og informasjon 
 

7.1. Gode og effektive planprosesser 
 
Det er viktig at eksisterende kunnskap om miljø og samfunn tas aktivt i bruk tidlig i planprosessen. Gode 
mekanismer for å håndtere motstridende interesser i planleggingen vil redusere tidsbruken. Her er tidlig 
og forpliktende involvering av allmennheten, berørte myndigheter, parter og interesseorganisasjoner 
sentralt. Dette kan bidra til å redusere konfliktnivået, tidsbruken og til å bedre kvaliteten på planene.  
 
I revisjonsarbeidet vil vi satse på økt bruk av IKT for å forbedre planleggingen, åpne for mer innsyn og 
legge til rette for medvirkning fra befolkningen. 
 
Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell 
tilrettelegging, herunder barn og unge. Planloven fastslår at grupper og interesser som ikke er i stand til å 
delta direkte, skal sikres gode muligheter for medvirkning på annen måte. Det må vurderes hvordan vi 
kan sikre medvirkning fra et bredt spekter av Lillehammers innbyggere, herunder barn, unge, eldre, 
innflyttere – norske og utenlandske, småbarnsfamilier, funksjonshemmede og hytte-eiere. Det må også 
vurderes hvordan velforeninger, grendeutvalg/bydeler og bomiljøer skal medvirke.  
KS sitt idéhefte «Hvordan involvere innbyggerne» brukes til inspirasjon. 
 

7.2. Aktører og arenaer 
 
Utvalg for plan og samfunnsutvikling er politisk arbeidsutvalg og involveres jevnlig gjennom deres 
månedlige møter. 

 
Informasjonsopplegg: 

• Åpne folkemøter ved oppstart og høringer- viktig med bred involvering i tidlig fase 
• Aktiv bruk av kommunens hjemmeside og facebook, hvor Lillehammers innbyggere inviteres til å 

komme med innspill. 
• Aktiv dialog i media for å skape engasjement og debatt 
• Deltakelse i sentrumskonferansen 

 
Medvirkning: 

• Aktiv dialog og involvering med barn og unge, «Ungt blikk på utviklingen»,  
• Møter/arbeidsseminar med lag, foreninger, og interesseorganisasjoner,  
• Møter/arbeidsseminar statlige og regionale fagmyndigheter  
• Møter/arbeidsseminar med råd og utvalg 
• Møter/arbeidsseminarer med statlige eiendomsselskaper (herunder Forsvarsbygg, Skifte eiendom, 

ROM-eiendom) 
• Engasjere fagmiljøer/kompetansemiljøer (blant andre; konsulentmiljøer, Lillehammer 

næringsforening, Lillehammer sentrum drift, Fortidsminneforeningen, historielaget, Lillehammer 
idrettsråd) 

• Engasjere et bredt spekter av befolkningen (herunder barn, unge, eldre, innflyttere, 
småbarnsfamilier, funksjonshemmede, hytte-eiere, velforeninger, grendeutvalg/bydeler og 
bomiljøer).  
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8. Framdrift og milepæler 
 

8.1. Fremdriftsplan for planprogram 

Høringsfristen for planprogrammet er satt til 20.mai 2016, og planprogrammet skal deretter vedtas i 
kommunestyret 23. juni 2016. 
 
 2016 

Planprogram J F M A M J J A S O N D 

Utarbeiding, prosess og kvalitetssikring             

Drøfting i regionalt planforum             

Behandling i Formannskapet/politiske utvalg             

Varsel om planoppstart             

Høringsperiode (6 uker) og orienteringsmøte             

Ferdigstilling og kvalitetssikring             

Behandling i Formannskapet/politiske utvalg             

Behandling i Kommunestyret             

 

 

8.2. Fremdriftsplan for oppstart, innhenting av kunnskap og medvirkning 
 
Høsten 2016 vil selve planrevisjonen starte opp. Den første fasen legger opp til innhenting av kunnskap 
og medvirkning. I planperioden pågår flere parallelle prosjekter og planer som vil ha stor betydning for 
planrevisjonene, både for kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for det sentrale byområdet. 
 
 2016 2017 

Oppstart, innhenting av kunnskap 

og medvirkning 

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 

Tilrettelegging av arbeid og 

organisering 

                        

Informasjon og møter med 

samfunnsaktører  

                        

- Næringsliv                         

- Frivillige organisasjoner                         

- Opplegg for medvirkning 

barn/unge 

                        

- Andre                         

Tematiske utredninger                         

Oppdatere kunnskapsgrunnlag                         

Parallelle prosjekter og planer                         

- KDP E6                         

- Planprosess driftsbanegård                         

- Prosjekt vassdrag                         

- Regional plan 

Gudbrandsdalslågen 

                        

- IC-dobbeltspor, forprosjekt                         

- KDP-planprogram  

 IC dobbeltspor  

- Brumunddal - Lillehammer 
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8.3. Behandling av plandokumenter 

Politisk behandling og offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for det 
sentrale byområdet vil starte opp fra og med januar 2017. Det er et mål om å sluttbehandle planene senest 
i desember 2017. 

Parallelt med behandlingen vil det pågå arbeid med å oppdatere og kvalitetssikre konsekvensutredning og 
ROS-analyse med bakgrunn i innkomne innspill og merknader. 

 
 2017 

Utarbeiding og behandling av plandokumenter J F M A M J J A S O N D 

Arbeidsdokumenter/tematikk til drøfting             

Bearbeiding og kvalitetssikring             

Risiko og sårbarhetsanalyse             

Konsekvensutredning              

Utkast til 1. gangs offentlig ettersyn             

Behandling i Formannskapet/politiske utvalg             

Høringsperiode(6 uker)             

Bearbeiding og kvalitetssikring             

Arbeidsdokumenter/tematikk til drøfting             

Utkast til 2. gangs offentlig ettersyn             

Behandling i Formannskapet/politiske utvalg             

Høringsperiode (6 uker)              

Ferdigstilling og kvalitetssikring             

Behandling i Formannskapet/politiske utvalg             

Behandling i Kommunestyret             
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9. Ressurser og økonomi 
 
Revisjon av kommuneplanens arealdel parallelt med revisjon av Byplanen (jfr. kommunestyrets vedtak 
24.09.15) vil være en ressurskrevende oppgave i 2016 og 2017. Dette vil kreve administrative ressurser 
innenfor alle sektorer, men spesielt innenfor Sektor for by og samfunnsutvikling.  
Store deler av arbeidet dekkes innenfor ordinære rammer med egne ressurser og kompetanse. I vedtatt 
budsjett 2016 er nødvendig ressurs- og kompetanseøkning ivaretatt med bevilgning til ett fast årsverk 
innenfor tjenesteområde Plan og miljø. 
  
Det vil imidlertid være behov for kjøp av konsulenttjenester knyttet til nødvendig kunnskap- og 
utredningsbehov, jfr. kapitel 5, i perioden arbeidet pågår 2016-2017. I tillegg vil det være behov for 
midler knyttet til arbeidsprosess og medvirkning, det vil si åpne møter, arbeidsmøter/seminarer med 
involvering av interne og eksterne samarbeidspartnere.  
 
Dette er ikke ivaretatt i vedtatt budsjett 2016. Det innebærer at det må dette avsettes ressurser til dette 
arbeidet i forbindelse med sluttbehandling av planprogrammet i kommunestyret. Det vil i løpet av 
planprogrammets høringsperiode innhentes og bearbeides erfaringstall knyttet til nødvendige 
analyser/utredninger som grunnlag for bevilgninger inneværende år. Foreløpige grove anslag knyttet til 
analyser og utredningsbehov (jfr. kapittel 5) for 2016 beløper seg til ca. kr. 800.000,-. 
Ytterlige ressursbehov for arbeidet i 2017, blir ivaretatt i Økonomi og handlingsplan 2017-2020 og 
Årsbudsjett 2017. 

 
  



 
 

24 
 

Vedlegg  

Vedlegg I: Nasjonale, regionale og lokale forventninger og rammer 
 
Statlige føringer og retningslinjer 

 
Nasjonale forventinger til regional og kommunal planlegging (12.06.15) 
Forventningene er knyttet til tre hovedtema: 

• Gode og effektive planprosesser 
• Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling  
• Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder 

 
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging  
Det er siden siste revisjon av arealdelen vedtatt nye statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- 
og transportplanlegging (26.09.14). Formålet med planretningslinjene er at god planlegging skal bidra til 
å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, samt 
fremme helse, miljø og livskvalitet. Det legges økt vekt på at utbyggingsmønster og transportsystem ses i 
sammenheng, og fremmer utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til 
rette for klima- og miljøvennlige transportformer. I henhold til klimaforliket er det et mål at veksten i 
persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. 
Planleggingen skal legge til rette for tilstrekkelig boligbygging i områder med press på boligmarkedet, 
med vekt på gode regionale løsninger på tvers av kommunegrensene.  
 
Andre statlige planretningslinjer 
Andre statlige planretningslinjer som legger rammer for kommunalt planarbeid er: 

• Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre (24.01.14) 
• Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (25.03.11) 
• Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene (04.09.09) 
• Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planlegging (20.09.95) 
• Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag 10.11.1994 

 
Ny St.meld. om politikk for bærekraftige byer og sterke distrikter  
Distriktspolitikk og politikk for byer samles i en melding (kommer i 2017). Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet legger opp til en bred prosess for hvordan landet nå best kan rustes for 
fremtidens utfordringer og legge til rette for bærekraftig vekst og verdiskaping i hele landet: 

• Vekstkraftige bo- og arbeidsmarkeder i hele landet 
• Distriktspolitikk under nye forutsetninger 
• Samordnede løsninger og attraktive bymiljøer 
• Utfordringer i hovedstadsregionen 

 
Stortingsmelding Natur for livet - Norsk handlingsplan for naturmangfold 2015 
Bruk av areal til for eksempel vei- og boligbygging, industri og næringsformål er den faktoren som har 
størst innvirkning på naturmangfoldet. Regjeringens politikk for forvaltningen av naturmangfoldet i 
Norge legger blant annet opp til en styrking av kommunenes arbeid med naturmangfold, klimatilpasning 
av naturforvaltningen, innsats for truet natur og bevaring av et representativt utvalg av norsk natur og 
kunnskap som underbygger de valgene vi tar. 
 
Kommunedelplan med konsekvensutredning for 4- felt E6 
Arbeidet med «Kommunedelplan for fire felts E6 fra Vingrom til Ensby». Her skal de ulike 
traséalternativene konsekvensutredes. Trasévalg skal avklares og deretter detaljreguleres og 
byggeplanlegges. Valg av trasé vil legge premisser for byutvikling/byvekst, sentrumsnær arealbruk og 
kommunikasjonslinjer i byen. Kommunedelplanen forventes lagt ut på høring i første halvår 2017. 
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Dette vil tidsmessig falle gunstig i forhold til revisjon av kommuneplanens arealdel og kommunedelplan 
for det bynære området. 
 
To-spors jernbane til Lillehammer. 
To-spors jernbane er en del av Intercity-satsingen. I Nasjonal transportplan 2014- 2017 er det lagt opp til 
at det skal igangsettes et forprosjekt for to-spors jernbane på strekningen Brumunddal - Lillehammer. 
Dette er viktig infrastruktur planlegging som må ses i sammenheng med by- og knutepunktutvikling i 
Lillehammer. 
 
Andre relevante statlige føringer 

• Nasjonal jordvernstrategi, St.prp. 127S (2014-2015) 
• Fortetting med kvalitet, veileder T-1267 
• Planlegging av grønnstruktur i byer og tettsteder, M100-2014 
• Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand (2006-2007) 
• Planlegging av fritidsbebyggelse, T-1450 
• Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen, T-1442 
• Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen, T-1520 
• Overvann i byer og tettsteder, NOU 2015:16 

 
Regionale og lokale forventninger og rammer 
 
Regional planstrategi 2016-2010 
Formålet med den regionale planstrategien er å beskrive de viktigste utviklingstrekkene i fylket for å peke 
på de mest sentrale mulighetene og utfordringene i fylket.  
Planstrategien viser prioriterte politikkområder og hvordan dette skal følges opp videre i politikkutvikling 
og planarbeid de fire kommende årene. Oppland har mange muligheter. Fylket har et godt grunnlag for å 
videreutvikle et sterkt ressursgrunnlag med tanke på et mer grønt næringsliv.  
Fylket har et sterkt internasjonalt industrimiljø, et reiseliv i vekst og natur- og kulturkvaliteter som gir 
godt grunnlag for videreutvikling innen opplevelsesbasert reiseliv.  
De største utfordringene er knyttet til demografi (befolkningssammensetning), kompetanse og 
næringsutvikling.  
Ambisjonen er definert slik: Å gripe de mulighetene Oppland har i en grønn framtid… og langsiktig 
arbeidsplassetablering. 
Det er valgt ut tre politikkområder; næringsutvikling, samferdsel og kompetanse. 
 
Regional plan for attraktive byer og tettsteder 
Regional plan for attraktive byer og tettsteder er igangsatt av Oppland fylkeskommune. Planen skal bidra 
til økt kunnskap og bevissthet rundt hvordan byer og tettsteder kan øke sin attraktivitet både for dagens 
befolkning og potensielle innflyttere. Bosetting og attraktivitet henger tett sammen med by- og 
tettstedsutvikling, og et bredt spekter av møteplasser, handels- og servicetilbud, offentlige tjenester, 
utdanningsmuligheter, kulturtilbud og grøntområder.  
Muligheter for god bokvalitet, gode oppvekstsvilkår, turområder nært sentrum er også viktige elementer 
for at byer og tettsteder skal være attraktive. Byer og tettsteder som i tillegg fremstår med identitet, gjerne 
tuftet på kulturhistoriske og estetisk utformede byrom oppfattes som attraktive. Denne regionale planen 
blir et viktig premiss for Lillehammers areal- og bypolitikk.  I planen er følgende seks tema prioritert: 

• Attraktivitet og bærekraft  
• Senterstruktur  
• Kompakte og levende sentra  
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• Varehandel  
• Bolig og bokvalitet  
• Bærekraftig transport  

 
Regional vannforvaltningsplan for vannregion Glomma 2016-2021 og Tiltaksanalyse for vannområde 
Mjøsa 
Den regionale vannforvaltningsplanen er et sentralt verktøy for helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk 
av vannmiljøet og vannressursene. Planen gir regionale og statlige føringer til kommunene, regionale og 
statlige organer, og skal bidra til å samordne og gi retningslinjer for arealbruken på tvers av kommune- og 
fylkesgrensene. Den regionale planen skal legges til grunn for kommunal virksomhet i planperioden. 
Hensikten med planen er å gi økt fokus på vannkvalitet og at det i planperioden gjennomføres tiltak ut fra 
miljømål som settes for de enkelte vannforekomstene. Det generelle miljømålet er at vannforekomster 
skal ha «god økologisk og kjemisk tilstand». 
 
Byutvikling 2044 – Langsiktig areal- og transportutvikling i Lillehammer 
Prosjektet skal munne ut i en strategi for ny byutvikling der transportsystemet settes i sammenheng med 
ønsket arealutvikling i et langsiktig perspektiv. Dette strategiarbeidet blir et viktig grunnlag for revisjon 
av kommunens arealpolitikk, herunder fortettingsstrategier og konsekvenser det vil få for 
transportbehovet. Parkeringsstrategier for sentrum vil også inngå som en del av utredningsarbeidet, som 
forventes behandlet i kommunestyret i første halvår 2016. 

Byregion-programmet- (ByR-programmet) 
Prosjektet omfatter Lillehammer og samtlige tolv Gudbrandsdalskommuner. Byregionprogrammet er en 
del av et nasjonalt utviklingsprogram i regi av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Programmet 
tar utgangspunkt i et regionforstørringsperspektiv, hvor Lillehammer-regionen deltar sammen med 32 
andre regioner. Regionforstørring handler her blant annet om bedre rekruttering av arbeidskraft til 
næringsliv og offentlig forvaltning og å spre vekst i et større omland ved å koble sammen byene og 
områdene omkring. Målet er å skape en utviklingsorientert region som er beredt til å møte fremtidens 
utfordringer. Prosjektet skal bidra til å styrke hele regionens attraktivitet for eksisterende bedrifter og 
innbyggere og potensielle nyetableringer og tilflyttere. Utviklingsarbeidet gir verdifulle perspektiver til 
den overordnede arealpolitikken. 
 
Østlandsforskning har utarbeidet en rapport (ØF-rapport 10/2014 «Gode i hop- samspill og samarbeid 
mellom Lillehammer og omland»). Her er identifisert 8 tema som kan være mulig i det videre 
oppfølgingsarbeidet. 

• Sammen om attraktive steder og tilflyttingstiltak 
• Folkehelseregionen Gudbrandsdalen- et livsstilvalg 
• Sammen om bruk og vern av fjellet 
• Et felles «hytteløft» 
• Felles profilering – fjell og by 
• Gudbrandsdalens gode hjelpere- et samlet virkemiddelapparat (næringsutvikling) 
• Nettverk av innovative kommuner i Gudbrandsdalen 
• Regional plan 

 
Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2017 
Samfunnsdelen gir overordnede føringer for arealpolitikken. I planen står det blant annet følgende: 
 

• Byvekst og boligbygging skal i hovedsak skje på arealer som allerede er bebygd, gjerne i 
kombinasjon med næringsvirksomhet. Hensikten er en kompakt by med lite bilbruk, effektiv 
arealbruk og stor miljøgevinst.  
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• Handelsvirksomhet i sentrum er høyt prioritert, og det er åpnet for økt handel (kjøpesenter) i 
tilknytning til Storgata. Andre handelssentra i byområdene er Strandtorget, Rosenlund i Nordre 
Ål, Hage i Søre Ål og Røyslimoen. 

• Utbygging skal særlig skje i aksen sør – nord og i lia bak byen. Mest som fortetting i sentrum og 
nord for bysentrum. For å ivareta produktivt landbruksareal ønsker Lillehammer kommune i 
størst mulig grad å skjerme produktiv dyrket jord sør og nord for byen mot utbygging. 

• God bokvalitet i bygdesamfunnene i kommunen skal sikres gjennom utvikling av mindre 
boligfelter, og fortetting av eksisterende bebyggelse.  

• Forvaltning av Mjøsa og fjellområdene fra Hafjell til Sjusjøen er eksempler som også krever 
samarbeid på tvers av kommune- og fylkesgrenser. 

 
 
Miljøplan med klima og energi som hovedtema 
Kommunedelplanen favner bredt og har et handlingsprogram som omhandler både 
Lillehammersamfunnet og Lillehammer kommune som organisasjon. Areal- og transportutvikling er et av 
flere prioriterte tema i planen. I tillegg inngår også tema som vassdragsforvaltning, naturmangfold, 
kulturlandskap, kulturminner og friluftsliv. Dette innebærer at Miljøplan vil legge faglige premisser for 
forvaltning av store fjell- og utmarksområder. Planen ble vedtatt i desember 2015. 

Hovedplan Vann og avløp 2014-2018 
Hovedplan vannforsyning og avløp er utarbeidet med status som kommunedelplan og med bakgrunn i 
Kommuneplanen (2011-2024) for Lillehammer. Hovedplanens handlingsplaner er viktige styringsverktøy 
og danner grunnlaget for å prioritere investerings- og driftsmidler til vann og avløpssektoren. 
implementere klimatilpasning i dimensjonering og utførelse av avløps- og overvannsanlegg, og å trekke 
opp hovedlinjene for løsning av kommunens framtidige vannforsyning og avløpshåndtering. 

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse 
Planen skal være et verktøy for å styre utviklingen av anlegg og områder for fysisk aktivitet og 
naturopplevelse, med det formål å bidra til å opprettholde og styrke befolkningens fysiske og psykiske 
helse. Dokumentet gir en oversikt over status, og det konkretiserer og utdyper kommunens målsetting og 
engasjement på dette området i en fireårsperiode. 
 
Byutvikling Nord 
Det er gjennomført mulighetsstudie for Byutvikling Nord, rapport sist revidert 04.06.14. Studien legger 
rammer og prinsipper for utvikling av dette byområdet, og gir grunnlag for videre arbeid med 
områderegulering. Prosjektet byutvikling Nord er et viktig grep i transformasjon- og fortettingsarbeidet, 
som videreføres i disse planrevisjonene. Byutvikling Nord gir føringer for den langsiktige byveksten og 
byutviklingsretningen.  

Strandsoneplan Mjøsa 
«Det gode liv ved Mjøsa», med retningslinjer for planlegging i strandsona, datert 01.07.08. 
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Vedlegg II: Evaluering av dagens planer 
 
Innledende kommentar: Evalueringen gjelder kommuneplanens arealdel 2011-2024 og byplanen av 2006. 
Oppsummeringen er administrasjonens egen evaluering av dagens planer og uttrykker 
meninger/erfaringer fra ulike fagmiljøer i kommunen. 
 
Kommuneplanens arealdel 

 
Kriterier for 
evaluering 

Hva er bra  Hva mindre bra Hva bør endres/gjøres bedre 

Planen som strategisk 
styringsdokument- 
faktisk utvikling (bolig, 
arbeidsplasser, næring, 
infrastruktur, 
friluftsområder, 
landbruk, natur, 
hyttebygging….) 
 

Tilstrekkelig 
boligarealer 
tilgjengelig.  
 
Legger til rette 
byutviklingsretning 
nordover. 
 
Byutvikling Nord 
er et godt grep for 
fortetting og 
byvekst. 
(Transformasjon 
av næringsarealene 
i bydel nord til 
urban bystruktur 
med kombinerte 
bolig- og 
næringsarealer) 
 
God på styring av 
varehandel. 
 
Ivaretar restriktiv 
hyttepolitikk. 
 
Sikrer jordvern. 
 

Usikkert om planen 
sikrer fortetting på en 
god nok måte – (for 
mange områder, og 
for spredt). 
 
Stort press for å få 
bygge ut prioritet 2 
områder for bolig – 
vanskelig 
styringsparameter 
(gir forventninger 
om å få bygge ut) 
 
Styring av 
varehandel generelt.  
Manglende styring 
av nye 
varehandelskonsepter 
/bransjeglidning. 
 
Manglende 
fleksibilitet for 
etablering av 
næringsvirksomheter 
– både på typer og 
lokalisering. 
 
Høye parkeringskrav. 
 
Vanskelig å 
differensiere 
utvikling/formål i 
LNF-områder (spredt 
boligbygging, 
hyttebebyggelse, 
markagrense) 
 
Mangler helhetlig 
strategi for 
Nordseter, 
Gropmarka. 

Beregne boligbehovet og 
tilrettelegg for tilstrekkelig 
dekning 
 
Vurdering: Er prioritering av 
boligområder et godt grep for 
å styre boligpolitikken? 
Vurdere annen type styring, 
alternativt mer detaljert i form 
av et boligbyggeprogram. 
 
Tydeligere strategi rundt 
tett/spredt bebyggelse. 
 
Utredning av behov for 
næringsarealer – størrelse, 
typer, beliggenhet. Forholdet 
mellom styring og fleksibilitet 
er en utfordring. 
Konsekvenser. 
 
Endre og differensiere 
parkeringskrav. 
 
Utrede muligheter for 
differensiering av LNF 
(markagrense). 
  
Overordna planbestemmelser 
for Nordseter/Gropmarka 
 
 

Planen som 
administrativt/faglig 
styringsverktøy 

Fungerer bra Enkeltbestemmelser 
som bør 
bearbeides/fjernes. 
 

Oppdatere bestemmelser i tråd 
med nye føringer og ny 
kunnskap. 
 



 
 

29 
 

Bestemmelser som 
ikke er iverksatt, for 
eksempel frikjøp av 
uteoppholdsareal og 
parkering 

Definere uklarheter i 
bestemmelser.  
Bearbeide og styrke 
bestemmelser slik at de 
fungerer etter hensikten. 

Detaljeringsgrad/nivå 
 

 Mange visjoner 
referert fra tidligere 
KP-samfunnsdel som 
er vanskelige å 
identifisere i 
arealdelen.  
 
Planen har høy 
detaljeringsgrad på 
noen bestemmelser/ 
retningslinjer.  

Vurdere mer overordnet plan. 
 
Vurdere detaljeringsgrad på 
bestemmelser i forhold til at 
planen også skal være et godt 
verktøy for å gjennomføre 
vedtatt arealpolitikk. 

Planens 
lesbarhet/tilgjengelighet 

Fungerer greit Hensynssonene lite 
lesbare i 
sammenheng med 
resten av kartet. 

Forbedre plandokumentene og 
kartdelen. 

Forholdet til andre 
planer- er dette tydelige  
/avklart 

Fungerer bra Uklart om det er 
kommuneplanen 
eller reguleringsplan 
som gjelder i noen 
sammenhenger. 

Vurdere mulighet for å 
oppheve planer. 
 

Planens juridiske del 
Kart 
 

Fungerer greit Mange hensynssoner 
som er vanskelig å få 
inn i helheten, særlig 
på papir.  
 
Det er funnet flere 
feil i kartet. 

Feilrette og gjøre kartet til et 
operativt verktøy som hele 
tiden er oppdatert og riktig. 

Planens juridiske del 
Bestemmelser 

Mye fungerer greit Noen bestemmelser 
går langt i 
detaljeringsgraden. 
 
Bruk av skjønn uten 
kriterier i flere 
bestemmelser. 

Vurdere detaljeringsgraden i 
bestemmelsene. 

Planens veiledende del 
Retningslinjer 

Lett å 
saksbehandle etter. 

Lite rom for 
vurderinger. Mange, 
svært detaljerte 
retningslinjer. Ofte 
skrevet som 
bestemmelser.  

Vurdere om retningslinjene 
bør være mer overordnede. 
Vurdere om noen 
retningslinjer burde vært tatt 
inn som bestemmelser. 
Revidere retningslinjer i tråd 
med nye føringer og oppdatert 
kunnskap.  
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Kommunedelplan for det sentrale byområdet - Byplanen 

 
Kriterier for 
evaluering 

Hva er bra  Hva mindre bra Hva bør endres/gjøres 
bedre 

Planen som strategisk 
styringsdokument- 
faktisk utvikling  
(bolig, næring, 
arbeidsplasser, 
uteoppholdsareal, 
grønnstruktur, bynært 
landbruk, 
naturmangfold) 

God styring i forhold 
til bevaring av 
kulturminner. En 
vekker for 
bevisstgjøring av 
kulturvernet. 
 
God plan for 
jordvernet. 
 
God styring på 
detaljvarehandel 
innenfor sentrum og 
bydelssentrene. 
 

Er kanskje lite 
offensiv på 
byfortetting. Er det for 
mye vern? 
 
Mangel på boliger 
tilpasset det 
boligsosiale markedet. 
 
Manglende strategier 
på parkering og 
trafikkavvikling. 
 
Styring av varehandel 
generelt.  
 
Manglende styring av 
nye 
varehandelskonsepter 
/bransjeglidning. 
 
 

Vurdere detaljeringsnivå. 
 
Tydeligere og færre 
fokusområder. 
 
Finne strategier for å 
kombinere bruk/vern og 
bolig/næring.  
 
Velge ut og prioritere 
fortettings- og 
transformasjonsområder. 
 
Finne strategier for å 
tilrettelegge for små billige 
leiligheter. 
 
Bedre tilrettelegging for å 
prioritere gange, sykkel- og 
kollektivtransport.  
Omkjøringsveger for 
gjennomgangstrafikk. 
 
Avgrense områder og 
definere type varehandel. 

Planen som 
administrativt/faglig 
styringsverktøy 
 

Detaljeringsnivå 
tilpasset 
byggesaksbehandling. 
 
Godt administrativt 
verktøy. Gir 
likebehandling, 
forutsigbarhet, 
oversiktlig og 
effektiv 
saksbehandling. 

Komplisert struktur 
med flere plankart. 
Ikke lagt inn i Web-
innsyn. 
 
Vanskelig 
oppdatering med 
nyere 
reguleringsplaner 
innenfor planområdet. 

Vurdere detaljeringsnivå og 
struktur. 
 
Beholde planen som grunnlag 
for byggesaksbehandling, 
men må oppdateres i forhold 
til nye tekniske krav og 
forskrifter. 

 

Planavgrensning Ikke optimal For stor plan i forhold 
til å være et verktøy 
for direkte 
byggesaksbehandling? 
 
For liten plan i 
forhold til å være en 
kommunedelplan for 
den sentrale 
byggesonen? 

Vurdere utvidelse som 
kommunedelplan for det 
sentrale byområdet. 
 
Vurdere om planen skal være 
grunnlag for direkte 
byggesaksbehandling. 

Detaljeringsgrad/nivå 
 

Detaljeringsnivå 
tilpasset 
byggesaksbehandling 

Avveining mellom 
planen som 
styringsdokument og 
administrativt verktøy 
– hvordan få en 
optimal kombinasjon. 

Vurdere detaljeringsnivå. 
 
Vurdere om planen skal være 
grunnlag for direkte 
byggesaksbehandling. 
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Planens 
lesbarhet/tilgjengelighet 

Ikke optimal Komplisert struktur Vurdere struktur 

Forholdet til andre 
planer- er dette tydelig  
/avklart 

Ikke optimal For mange planer som 
overlapper hverandre. 
Vanskelig å finne ut 
hva som gjelder. 

Vurdere detaljeringsnivå. 
 
Vurdere om noen 
temaer/bestemmelser skal 
overstyre reguleringsplan for 
sentrum 

Planens juridiske del 
Kart 
 

Ikke optimal Komplisert struktur. 
Blir raskt utdatert. 

Må utføres i format som kan 
innpasses i web-innsyn. 
Innarbeide rutiner for 
oppdatering. 
 
Områdetyper må gjennomgås 
og vurderes med nye 
avgrensninger. 

Planens juridiske del 
Bestemmelser 

Har fungert bra for 
byggesaksbehandling.  

Noen dispensasjoner 
på høyder, tetthet, 
parkering.  
 
Dispensasjoner i 
vernekategoriene, 
særlig de svakeste 
vernekategoriene. 
 
Ikke tydelige nok 
definisjoner på type 
bebyggelse, eks. 
småhusbebyggelse 

Må tilpasses endret planlov. 
Nye føringer må inn i forhold 
til nasjonale bestemmelser og 
satsningsområder. 
  
Må tilpasses ønsket 
detaljeringsnivå - 
byggesaksbehandling. 
  
Områdetyper må gjennomgås 
og defineres tydelig. 
Defineres i samsvar med 
retningslinjer. 
 
Kategorisering av 
verneområder med klare 
bestemmelser. Vurdere 
tomteutnyttelsen. 
 
Endre parkeringskrav. 

Planens veiledende del 
Retningslinjer 

Mye bra. Få 
retningslinjer gir 
raskt oversikt og 
enkelt verktøy 

Svak på offensivt 
vern.  

Revidere retningslinjer i tråd 
med nye føringer og 
oppdatert kunnskap.  
 
Avklare hva skal være 
retningslinjer og hva skal 
være bestemmelser. 
 
Konkretisere 
vernebestemmelser, 
prioritert/soneinndelt. 
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Vedlegg III: Tema som vurderes i konsekvensutredningen  
 
Kommuneplanens arealdel omfattes av kravet til konsekvensutredning, jf. Plan- og bygningsloven § 4-2 
andre ledd. Konsekvensutredningen innebærer en vurdering av forslagene til nye eller endrete 
utbyggingsområder basert på fagkunnskap og faglig skjønn, og vil være en del av beslutningsgrunnlaget 
for planen. For tidligere avsatte og allerede regulerte utbyggingsområder legges det ikke opp til 
konsekvensutredning dersom det kun er snakk om mindre justeringer.  
 
Alle utbyggingsområder (ikke regulerte/ikke utbygde og nye) skal gjennomgås og gis en 
«miljørevisjon» basert på videreføring av prinsippene om kompakt byutvikling fra gjeldende 
kommuneplan. Konsekvensutredningen for de ulike utbyggingsområdene gir grunnlag for utsiling.  
 
Veilederen T-1493 «Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel» vil bli lagt til grunn for arbeidet 
med konsekvensutredningen.  
 
 
Tema Vurderinger Kilder 
Attraktivitet, bokvalitet 
og folkehelse 

Vurderinger av solforhold, 
annen arealbruk, lekeplasser, 
friområder, og andre 
nærområder til boliger 

Støy 
Uteområder 
Annen arealbruk 
Lys-/skyggeforhold/lokalklima 
Nærhet til friluftsområder og 
idrettsanlegg 

Forurensing, støy, klima 
og energiforbruk 

Forekomst av forurenset 
grunn, støysoner, samordnet 
areal og transport 

Forurenset grunn (miljostatus.no) 
Aktsomhetskart for Lillehammer 
kommune 
Støysoner 
Konsesjonsområde fjernvarme 
Miljøplan 
Trafikkanalyser 

Friluftsliv og idrett Konsekvenser for 
friluftsområder, stier, løyper.  

Lokalkunnskap 
Kommunedelplan for friluftsliv idrett og 
grønnstruktur 

Kulturminner og 
kulturmiljø 

Konsekvenser for fredete 
eller verneverdige 
kulturminner eller miljø. 

Automatisk fredete kulturminner 
Askeladden (Riksantikvaren) 
SEFRAK-registeret (Matrikkelen) 
Lokalkunnskap 

Landbruk, jord- og 
skogressurser 

Konsekvenser for dyrka 
mark, dyrkbar mark, 
skogproduksjon, beitebruk 

AR5 
Beitebruksplan for Lillehammer 
kommune 

Landskap/estetikk Tilpassing og eksponering til 
landskap, kulturlandskap og 
annen bebyggelse 

Fjernvirkning 
Byggeskikk 
Lokal kunnskap 

Naturfare Vurdering av risiko for 
skred, steinsprang, ras, flom, 
overvann 

Aktsomhetskart skred i bratt terreng 
(Skrednett.no) 
Flomsonekart Lågendeltaet/Mjøsa 
Tiltaksplaner for bynære vassdrag 
Lokalkunnskap 

Naturmiljø Konsekvenser for 
naturmangfold; naturtyper, 
arter, viltområder, 
trekkveger, vassdrag, område 
vernet etter 

Arter og rødlistearter (Artskart)  
Miljøregistreringer i skog (Skog og 
landskap) 
Naturtyper og Utvalgte naturtyper 
(Naturbase) 
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naturmangfoldloven. 
Vurderinger etter 
naturmangfoldloven § 8-12 

Prioriterte arter (Naturbase) 
Viltområder og trekkveger (Naturbase) 
Lokalkunnskap/befaringer 

Næringsinteresser 
 

Konsekvenser for 
næringsinteresser, 
lokalisering 

Næringsanalyse 
Varehandelsanalyse 

Registrerte 
mineralressurser 

Konsekvenser for ressursen 
Vurdere arealbrukskonflikter 

Reguleringsplaner 

Sosial infrastruktur Nærhet til skole, barnehage, 
offentlige tjenester 

Kart og lokalkunnskap 
Skolekapasitet og barnehage 

Teknisk infrastruktur Nærhet og muligheter for 
veg, vann og avløp 

Kart og lokalkunnskap 
Hovedplan vann og avløp 

Transportbehov Transportbehov i hverdagen 
 

Avstand til sentrumsfunksjoner 
Gang- og sykkelveg 
Kollektivforbindelser 

  


