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—1828 
Rutenett av gater som  
grunnlag for byens utvikling

—2017 
Blå-grønt rutenett som grunnlag  
for byens (byroms)utvikling

VIKTIGE FUNN

SAMMENDRAG

—Lillehammer har et flott byrom i Gågata. Gågata 
er et godt eksempel på styrken i et attraktivt og 
inviterende byrom. Samtidig gir det fysiske miljøet 
utenfor Gågata få byromskvaliteter i bybildet.

Byromskvalitetene er viktig for byen og dens innbyggere. Steder 
som Søndre park og Strandpromenaden er viktige for folks 
livskvalitet.

Det er er store potensialer for å utvikle et mye sterkere 
byromsnettverk i byen. Det finnes mange by- og landskapskvaliteter 
i bykjernen som kan utvikles til gjennomgående flotte by- og 
landskapsrom. Dette vil kunne styrke Lillehammers byliv og 
attraktivitet

I analysen er det to typer strukturer som peker seg ut som et 
grunnlag for et byromsnettverk i Lillehammer; langsående by- og 
grøntakser, og tverrgående elve- og landskapsakser som her 
defineres som allmenninger.

Sammen kan disse danne et rutenett, som anbefales å være 
grunnlaget for utviklingen av byromsnettverket i byen.

—Utfordringer 
Lillehammer har få byrom med god kvalitet som innbyr til opphold og aktivitet.  
De gode byrommene som finnes ligger nesten utelukkende i sentrum, og den aktiviteten som 
ellers finner sted i uterommene er spredt og henger dårlig sammen.

—Potensiale
Lillehammer har en rekke grøntkorridorer spredt rundt i byen hvor man finner betydelige 
kvaliteter som er lite utnyttet, samt en aktiv, friluftsinteressert befolkning som liker å være ute. 
Idrettsområdene er betydelige aktivitetsgeneratorer, samtidig som man har en relativt definert 
urban kjerne og velbevarte kulturmiljøer som danner gode rammer for fremtidige byrom
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—By-aveny

—Allmenninger

—Landskapsakser

OVERORDNET KONSEPT

—De blågrønne korridorene bør utvikles som 
ryggrader for byliv og byrom, felles allmenninger. 
Allmenningene vil bli de strukturerende elementene 
i byromsnettverket, som vil utvikles over tid til å bli 
attraktive, gjennomgående korridorer med ulike by- 
og landskapskvaliteter.

Korridorene bør bearbeides til gjennomgående allmenninger og 
kultiveres som byens fellesrom, mangfoldige landskapskorridorer 
som samler og strukturerer byliv, økologi og byromsutvikling på 
tvers av byen. Et blå-grønt fundament for fellesrommene som 
videreutvikler og bygger opp under Lillehammers identitet som en 
natur-, idretts- og friluftsby, og binder de storslåtte naturkvalitetene 
neden- og ovenfor byen sammen med bykjernen.

En slik utvikling vil kunne gi en ny dimensjon til byens offentlige liv, 
og knytte det enda sterkere opp mot landskapet og naturen som 
er så viktig for byen. Med tilbud for mennesker i alle aldre vil det 
bli en arena for lek og utfoldelse, aktivitets- og friluftsliv, og viktige 
møtesteder for byens innbyggere. Man vil kunne skape attraktive 
forbindelser for gående- og syklende gjennom hele byen, og legge 
til rette for økt bærekraftig og aktiv mobilitet. 

—De langsgående strukturene som binder byen sammen 
langs de ulike høydenivåene, bør videreutvikles som 
viktige korridorer for bevegelse, byliv, friluftsliv og 
opplevelser.

I dag danner byens hovedfartsårer en gjennomgående struktur, en 
"byakse", som binder byen sammen på langs. Denne aksen kobler 
sammen mange av de viktigste urbane funksjonene og rommene i 
byen, og danner til sammen byens urbane ryggrad. Forslaget 
innebærer å gradvis transformere denne aksen til en 
gjennomgående aveny(er), hvor hovedgrepet vil være å ta vare på 
gatetrær og videreutvikle alléer for å skape en sammenhengende 
karakter. 

Landskapsaksene er meglere i byens overgang mot de 
omkringliggende landskapslementene i Lågen og Mjøsa, og 
kulturlandskapet og Marka. Strandpromenaden og Tverrløpya gir 
tilgang til tilrettelagte, bynære naturkvaliteter og attraksjoner.

—Nettverksstrategi  
Å skape et blå-grønt rammeverk for byromsnettverket, hvor eksisterende kvaliteter utnyttes i nye 
og oppgraderte byrom, og som binder disse sammen. Et rammeverk av avenyer, allmenninger og 
landskapsakser som ivaretar og innarbeider byens identitet, naturressurser og kulturhistorie som 
grunnlag for en sosialt, økonomisk og økologisk bærekraftig by- og byromsutvikling.

—Nettverkets elementer 
Nettverket vil bestå av tre typer strukturer -  by-avenyen, allmenningene, og landskapsaksene.  
Krysningspunktene mellom disse vil danne naturlige tyngdepunkter i systemet.
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BYAKSEN

—De eksisterende kvalitetene i byaksen bør foredles 
og videreutvikles til en byaveny, som kan være 
grunnlag for nye urbane byromskvaliteter langs hele 
det sentrale bybåndet.

Byaksen strekker seg gjennom hele byen fra Storhove, gjennom 
Rosenlund, Storgata og sentrum til Søre Ål. Langs byaksen finner 
man sentrum, to bydelssentre og de aller fleste urbane funksjonene 
i byen. Dette er ryggraden i det som kalles bybåndet. Det er gode 
byromskvaliteter på deler av strekningen, og mange av byens 
viktigste byrom ligger langs med aksen. 

Når vi gjør gatene til steder istedenfor gjennomfartsårer blir de til 
felleskapsverdier som bidrar til velvære og velstand i byene. De kan 
bidra til folkehelsen gjennom økt bevegelse og bedre forhold for 
fotgjengere og syklende, som fører til reduksjon av kronisk sykdom. 
De bidrar til økonomisk vekst ved å transformere monotone 
næringskorridorer til levende destinasjoner som oppfordrer til 
lokalt forbruk. De gjør byene mer motstandsdyktige gjennom å 
legge til rette for overvannshåndtering, bedre lokal klimapåvirkning, 
og fyller hull i byromsnettverket.

Byavenyen er konseptet for den bærende aksen i byromsnettverket. 
Det er et stort potensiale i å videreutvikle de eksisterende 
kvalitetene i aksen til en gjennomgående aveny som strekker seg 
gjennom hele byen. I motsetning til den tradisjonelle avenyen som 
fører frem til en destinasjon, vil byavenyen binde sammen flere 
viktige byrom, og danne en attraktiv, grønn og helhetlig gang-, 
sykkel- og kollektivakse gjennom byen som beholder plass til bilen. 
På sikt vil man kunne skape et storslått gaterom som avgir kvaliteter 
til hele byen.

Byavenyen har potensiale til å bli et "perlekjede" av viktige by- og 
parkrom, landskaps- og elverom, sentrum og bydelssentre. En 
byaveny kan samle og organisere sentrale byområder og byrom 
med gjennomgående allébeplanting og attraktive gatekvaliteter, 
samtidig som den ivaretar fremkommelighet for både personbil, 
kollektivtransport, sykkel - og gange.
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LANDSKAPSAKSENE

—Tverrløypa bør suppleres med strategiske inngrep 
som øker opplevelsesverdi og aktivitetsmuligheter.

Ski- og turdraget "Tverrløypa" strekker seg gjennom de øvre 
bydelene og innom marka. Den er en sammenhengende 
grøntstruktur som gradvis har blitt bygget ut gjennom mange tiår 
og krysser alle landskaps- og elvekorridorene i byen. Tverrløypa 
fungerer allerede som en viktig korridor for friluftsliv og binder 
sammen flere viktige aktivitets- og rekreasjonsområder. 

Man bør fortsette satsingen og den positive utviklingen av 
Tverrløypa ved å legge flere attraktive destinasjoner, lekeplasser 
og aktivitetsområder inntil korridoren. Slik kan den bli en enda 
mer attraktiv og sentral del av byens liv. Spesielt viktig blir 
krysningspunktene mot de kryssende landskapsaksene som blir 
sentrale punkter i nettverket og viktige korsveier.

—Strandpromenaden bør forlenges til Lågendeltaet, 
sørover mot Åretta, og forgreine seg over 
Vingnesbrua og rundt Vingnes.

Strandpromenaden er i denne rapporten konseptualisert som 
en sammenhengende promenade som strekker seg langs hele 
byens strandlinje mot Lågen og Mjøsa. Strandlinjen er i ferd 
med å etablere seg som et populært tur- friluftsområde med 
sammenhengende tursti, badestrender og aktivitetsområder. 

Store områder ligger allikevel fortsatt ubenyttet og med store 
utfordringer. Ved å fortsette den positive utviklingen som har skjedd 
ved Strandpromenaden, og fortsette den fra Hovemoen til Åretta, 
vil  man kunne aktivisere strandsonen på en ny måte. Slik kan man 
skape en attraktiv og sammenhengende park langs vannet. 

Strandpromenaden vil kunne bli byens ansikt mot Mjøsa og 
Lågen, og fylles med aktivitet og liv. Ved å skape et attraktivt og 
sammenhengende park- og aktivitetsrom i vannkanten kan byen 
for alvor gjenopplive sitt forhold til Lågen og Mjøsa, og sikre disse 
kvalitetene for fremtiden.
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ALLMENNINGENE

De blå-grønne korridorene i Lillehammer er  
markerte strukturer i byen og utgjør et stort 
potensial som strukturerende elementer i den 
fremtidige byromsutviklingen. Som byrom har de 
varierte opplevelseskvaliteter med ulike aktivitets- 
og rekreasjonsområder, terrengformer, vegetasjon  
og vannveier, som vil kunne gi et mangfold av 
urbane naturopplevelser. 

Sentrumsallmenningene
—Mesnakorridoren bør utvikles som en sammen-
hengende blågrønn korridor med fokus på natur- og 
kulturkvaliteter, og vil gi særegne opplevelser 
gjennom hele bykjernen. 

Mesna har kun et lite opphold midt i sentrum, og bør utvikles som 
en sammenhengende natur- og kulturkorridor med gode gang-
forbindelser som binder sammen Marka med sentrum og Mjøsa. 
Korridoren bør integreres bedre mot tiliggende byrom og gater for å få 
maksimal effekt av elverommet i byen.

En allmenning med elvekorridoren som premiss og overordnet struktur 
vil kunne gi byen en serie med attraktive by- og landskapsopplevelser. 
Disse vil kunne styrke sentrums posisjon både i forhold til handel, 
kultur, byliv, turisme og bokvalitet, skape nye former for byliv, utvikle 
gang- og sykkelforbindelser og knytte byrommene tettere opp mot 
landskapet. Konseptuelt er store deler av sentrum innlemmet som del 
av Mesnakorridoren og som del av denne strategien.

—"Maihaugkorridoren" kan bli en sterk grøntakse 
gjennom sentrum med en forlengelse av parkaksen til 
marka og Lågen/Mjøsa.

I marka og Maihaugen, parkaksen rundt Søndre park og strandsonen 
med Strandpromenaden har byen en grøntkorridor som nesten 
strekker seg gjennom den sørlige delen av sentrum. Her finnes viktige 
samfunnsfunksjoner som sykehuset, Lillehammer VGS og Lillehammer 
kirke, samt kulturinstitusjoner som Maihaugen og Kulturhuset Banken, 
og viktige kulturmiljøer som området rundt Hammer gård, Vinterbrøyta 
og Berget med den gamle Skibladnerbrygga.

Ved å ta utgangspunkt i og videreutvikle parkaksen rundt Søndre 
park til en sammenhengende grøntkorridor på tvers av bykjernen 
kan man skape grønn sentrumsallmenning. Denne allmenningen vil 
binde sammen de viktige samfunnsinstitusjoner og kulturmiljøene, 
og skape en attraktiv ramme. Samtidig har den potensiale til å skape 
en bedre integrasjon mellom byen og vannet. I strandsonen ligger det 
et stort potensiale i forbindelsen på tvers av Mjøsa man har fått med 
bilfri Vingnesbru, en forbindelse som kan knyttes tettere opp mot 
parkaksen. En bedre integrasjon av Maihaugen og sykehuset med gode 
forbindelser vil kunne skape ny aktivitet i større deler av byen, og bli en 
betydelig ressurs.

Bydelsallmenninger
—Åretta bør bli en frilufts- og aktivitetskorridor som 
binder sammen Røyslimoen med Søre Ål bydelssenter og 
Mjøsa, og blir en grønn kjerne i de søndre bydelene.

Åretta bør videreutvikles som en gjennomgående, 
sammenhengende grøntstruktur i Søre Ål, med enda bedre 
gangveier og integrasjon med idretts- og aktivitetsområder, samt 
bedre forbindelse til bydelssenteret.

En elvepark langs Åretta kan bli en sammenhengende 
friluftskorridor fra Røyslimoen til Mjøsa, og utnyttes til å gi betydelig 
økte kvaliteter i bydelen. Et bydelssenter kan utvikles som knytter 
seg opp mot Åretta, samtidig som den utnytter eksisterende 
landskapskvaliteter til å bli et attraktivt møtested for bydelen. 

—Skurva bør løftes frem der det er mulig, og bli 
en organiserende korridor for aktivitetsområder, 
lekeplasser og møtesteder i Nordre Ål, som gir vann- 
og naturkvaliteter i byrommene.

Skurva er i dag fragmentert, og lagt i rør på flere strekninger. I 
tillegg går den gjennom en rekke private hager som gjør den mindre 
synlig i bybildet. Her må man fokusere på å skape steder ved viktige 
punkter langs elva for å fremheve den i byen. 

Skurva kan bli en sammenvevende frilufts- og aktivitetsallmenning 
for Nordre Ål, som binder Skårsetlia sammen med Rosenlund 
og Lågen. Skurva kan gi betydelige kvaliteter til bydelssenteret i 
Rosenlund, og bli utgangspunktet for byroms- og bylivsutvikling 
i Bydel Nord. Vannet kan bli grunnlag for møte-, leke-, og 
aktivitetsplasser langs hele allmenningen, fremheve Skurvas rolle 
i byen ved krysningspunkter av viktige akser som Tverrløypa, 
Gamlevegen, Byavenyen og Strandpromenaden. Slik vil Skurva gi 
grunnlag for en aktiv korridor som inviterer til varierte opplevelser 
og økt bruk av uterommene langs elva.
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Nabolagsallmenninger
—Videreutvikle Ekromkorridoren til en  
gjenomgående frilufts- og aktivtetsallmenning
Det finnes allerede store grøntområder som har et stort potensiale 
til å videreutvikles til aktive fellesområder. Ekrebakken er allerede et 
viktig friareal med stort potensiale for mer aktivitet, mens områdene 
ned mot Smestad ungdomsskole er lite utviklet som oppholds- og 
aktivitetsareale til tross for stor tetthet av skoleelever, studenter og 
andre beboere. 

En videreutvikling og videreføring av den eksisterende grøntaksen 
fra Ekrebakken til Smestad og videre mot Lågen kan bli en sterk 
aktivitets- og rekreasjonsallmenning i Nordre Ål. Den vil kunne gi 
betydelige sosiale kvaliteter, som ivaretar myke trafikanter, omfatter 
viktige sosiale institusjojner som skoler og barnehager, og bli et 
fellesrom for innbyggerne i hele Nordre Ål. I tillegg vil den kunne bli et 
viktig strukturerende element ved en transformasjon av Bydel Nord.
 

—Utvikle Engesvea som frilufts- og aktivtetsområde
Engesvea og de store grøntarealene på begge sider av Gamle 
Åsmarkaveg er en betydelig grøntkorridor som allerede er viktig for 
friluftsliv og aktivitet i bydelen. 

Korridoren bør videreutvikles som en frilufts- og aktivitetsallmenning 
både for de eksisterende boligområdene og de nye byggefeltene 
i sør, og videreføre byens tradisjonelle utvikling med blå-grønne 
korridorer som strukturerende elementer i byformen. En aktiv og 
bynær skogkskorridor med variert tilbud vil kunne gjøre friluftsliv mer 
tilgjenglig, være en attraktiv destinasjon, og en kvalitet for beboerne. 
Den vil kunne bidra til å trekke folk og aktivitet ut i uterommene, og 
trekke noe av friluftslivet som i dag foregår utenfor byen, inn igjen.

—Skap en sammenhengende natur-  
og kultursti langs Bæla, fra Balberg til Lågen
Bæla ligger utenfor byen og er lite tilgjengelig. Korridoren langs Bæla 
har allikevel mange kvaliteter og ulike attraksjoner som kan gjøre den 
til en flott turvei, både til Balbergkampen og Mjøsa. Helt fra utløpet i 
Lågen, med "Bæladalen" i Hovemoen, muligheten for en spennende 
kryssing av E6 og Jernbanen, kulturlandskapet nord for byen, og 
skogsområdene og Balbergkampen, finnes det mange potensielle 
attraksjoner og destinasjoner.

Bælakorridoren har potensiale som en attraktiv turvei-korridor, med 
mange ulike karakterer og opplevelse fra Lågen til Balbergkampen, 
med elvedaler, kulturlandskap og store skogsområder. Bæla har 
potensiale til å bli en ny friluftsdestinasjon for en turglad befolkning.

X.INTRODUKSJON 9



MULIGHETSSKISSE FOR BYROMSNETTVERKET





…
“The quality of the public space

will define the quality of the rest of the city”
…

 ˇJoan Clos, UN Habitat (i Asplan Viak & Spacescape, 2016, s.83)
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00—INTRODUKSJON

Byrom er viktige for identitet og stolthet. Dette 
illustreres godt i Lillehamringers forhold til Storgata, 
en gate som kanskje mer enn noe annet definerer 
Lillehammer som by. Omgivelsene våre bidrar til å forme 
hvem vi er som mennesker, og hvordan vi definerer oss 
selv (Proulx et al., 2016). Allikevel er det få gode byrom 
utenfor Storgata, og lite fokus på byens fellesrom.

Byliv er summen av menneskelige aktiviteter i byen – aktiviteter  
som preges av alt fra hverdagslivets nødvendigheter til forretnings-
virksomhet, kulturopplevelser og møter mellom mennesker (Oslo 
Kommune, 2017). Byrommenes kvaliteter er derfor noe av det aller 
viktigste – i byutvikling og i våre daglige liv. Hvordan vi behandler våre 
felles rom er definerende for hva slags samfunn vi ønsker å være.

Lillehammer kommune er i gang med å revidere kommuneplanen 
og Byplanen. I en fremtidig utvikling hvor den sentrale bykjernen 
skal fortettes, og byen aktiviseres og videreutvikles som handels- og 
møteplass, vil byrommene være noen av de viktigste byggeklossene. 
For å fremme aktiv transport som gåing og sykling, behøves også 
gode fysiske omgivelser som er attraktive å bevege seg i.  
En byromsstrategi vil derfor bli viktig i den videre utviklingen av 
byen, hvor en høyere kvalitet på uterommene enn det som finnes i 
dag blir stadig mer nødvendig.

Målet med denne byromsanalysen er å utvikle et verktøy for 
hvordan man kan øke kvaliteten på uterommene i Lillehammer, og 
for hvordan byrommene kan planlegges for å bedre legge til rette 
for mer - og bedre - byliv.

Byrommenes rolle og verdi i byene har lenge blitt nedvurdert.  
Mange steder har mistet flere av de viktige kvalitetene et 

velfungerende byromsnettverk kan tilføre - også Lillehammer. 
Bylivet, bruk av byrom og deres funksjon og utforming har samtidig 
vært gjenstand for drastiske endringer i løpet av det 20. århundret. 
Stadig er byrommenes status og rolle i utvikling.

Hvert enkelt sted har unike forutsetninger. Geografi, historie, landskap, 
bebyggelsesstruktur, befolkning og miksen av bolig, næring og kultur 
varierer. Elementer som størrelse, topografi, kultur, klima og 
økonomi skaper sammen byenes egenart.  Dette gir ulike behov og 
muligheter for byliv. 

Byromstrategien må derfor bygges på lokale forutsetninger og 
utvikling av urbane kvaliteter må tilpasses hvert enkelt sted. En viktig 
del av dette prosjektet vil derfor være å undersøke og definere hva 
byliv og byrom faktisk er, og kan være i Lillehammer, for å finne frem 
til de strategiene som fungerer best her.

Gjennom å utvikle en byromstrategi får kommunen en plan som viser 
hvordan byromsnettverket kan skapes og videreutvikles over tid. Her 
er det viktig å ha visjoner og langsiktige mål for arbeidet, slik at alle 
tiltak, store som små, arbeider sammen. 

En byromstrategi vil på sikt kunne utvikle et byromsnettverk som 
kobler sammen grøntstruktur, sykling, gange, friluftsliv, kultur-
minner, boliger, næring og forretninger. En slik strategi  bidrar til en 
bedre helhetsplanlegging av bystrukturen og vil være et viktig verktøy 
i kommuneplaner og reguleringsplaner. 

Det er mye potensiale i Lillehammers uterom. Det er et godt grunnlag 
i Storgata, i tillegg alt potensiale som ligger i bykjernen, de grønne 
korridorene som strekker seg gjennom byen, og nærheten til både 
marka og Lågen/Mjøsa. Mulighetene er mange. Byromsstrategien 
handler om å utnytte disse på en best mulig måte for å skape et enda 
bedre, mer levende og mer attraktivt Lillehammer.

Byrom kan være magiske. Et storslått torg kan definere og gi liv til en hel by  
– en flott gate kan binde sammen. Byrom kan også være deprimerende og drepende. 
Byrommene er innbyggernes felles leve- og oppholdsrom, hvor dagliglivet utfoldes. 
Byrom er byens ansikt utad. 
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OPPDRAGET

Formål 
Formålet med oppdraget er å gjennomføre en 
byromsanalyse for Lillehammer kommune. 
Byromsanalysen skal være grunnlag for revisjon av 
Byplanen og innarbeides som del av denne. Analysen 
skal gi svar på hvordan byrommene kan planlegges 
for å bli mer funksjonelle og attraktive, for å kunne 
skape mer byliv. 

Prosess 
Rapporten er utarbeidet av Studio Oslo Landskapsarkitekter, ved 
landskapsarkitektene Ole Rydningen (Prosjektleder) og Marius 
Løkken Skogvang. Ghilardi+Hellsten arkitekter ved arkitekt Erik 
Stenman har bidratt med arkitektfaglig ekspertise. Prosjektansvarlig 
hos Lillehammer kommune har vært Gunhild Stugaard med bistand 
fra arkitekt Henrik Natvig.

Analysen er gjennomført som en mulighetsstudie i to faser. 
Kunnskapsbehovet til oppstart av arbeidet med planrevisjonen 
måtte dekkes i løpet av første fase. Fasen omfattet en registrering, 
kartlegging og beskrivelse av de overordna strukturer og 
sammenhenger mellom viktige byrom. Analysen måtte avdekke 
utfordringer og mangler. 

Analysen skulle i denne fasen vurderes i sammenheng med 
kulturminnevern, arkitektur/ estetikk og fortettingspotensial. 
Fase to gjennomføretes parallelt med arbeidet med den videre 
planrevisjonen. Fasen omfattet registering, kartlegging og 
beskrivelse av delområdene. Sluttrapporten er en sammenfatning 
av fase 1 og 2 og gir en analyse, vurdering og anbefaling av strategi.   

BYROMSANALYSE LILLEHAMMER 14



ˇBYPLANENS UTSTREKNING

ˇROSENLUND

ˇSENTRUM

ˇVINGNES

ˇSØRE ÅL

Analyseområdet 
Analyseområdet omfatter hele byplanens avgrensning slik den 
er definert i den nye planen. Dette området inkluderer hele det 
sentrale byområdet, inkludert bydelene Sentrum, Nordre Ål, Søre Ål 
samt nedre Vingnes.

For byrom i hele byplanens område ønskes det  å få framlagt en 
strategi for den overordna byromsstrukturen, sammenhenger og 
nettverk.

Delområdene 
Delområdene er utpekt som fokusområder for økt byliv.
Delområdene kan deles inn i to grupper; sentrum og bydelssentre.

For byrom i delområder/bydeler (Sentrum, Rosenlund, Søre Ål, 
Vingnes) ønskes det en mer detaljert analyse på typer av byrom, 
bruk og kvalitet. Sentrum er og skal være bylivssentret for hele 
byen, mens bydelssentrene skal være lokale soner med byliv.

ˇStudieområdet ˇDelområdene

Fase 1 - Overordna strukturer og bylivsprinsipper
Uke 5 - 14

Underveis-rapportering – uke 11
Presentasjon for planutvalget – uke 12
Leveranse – uke 14

Sammenstilling - Ferdig rapport
Uke 26 - 35

Endelig leveranse – uke 39

Fremdrift

Fase 2 - Strategier og anbefalinger
Uke 15 - 26

Underveis-rapportering – uke 20
Presentasjon for planutvalget – uke 21
Leveranse – uke 26

Fremdrift
Prosjektet er organisert i to faser. Arbeidet ble gjennomføret i 
tett samarbeid med kommunen. Fase 1 bestod av analyse og 
prinsipper, mens strategier og anbefalinger ble utført i fase 2. I fase 
1 og 2 har det vært underveis-rapportering til kommunen, samt 
presentasjoner for kommunens planutvalg. Dette føler vi har ført til 
en god forankring både hos planavdelingen, som vil være ansvarlig 
for videreføring av arbeidet, og politikerne i kommunen. Rapporten 
inneholder en sammenstilling av arbeidet fra begge faser.
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HVORFOR BYROM  
OG BYROMSNETTVERK  

I LILLEHAMMER?

Byrommene danner grunnlaget for byens liv. Byromsnettverket er rammene for 
byens fellesfunksjoner, og for hvordan mennesker møter andre mennesker, og 
forholder seg til byen og landskapet de lever i. 

Gågata er byens sosiale møtested. På Stortorget samles byen til fest og 
markeringer. I parken møtes man for å slappe av i solen. På Strandpromenaden 
spiller man volleyball og tar seg en svømmetur. Det er dette som kalles byliv. 

For å skape mer byliv trenger man attraktive fellesrom som inviterer  
til bruk, opphold, aktivitet og lek. Økt opphold og økt trivsel medfører  
økt omsetning for kultur- og næringsliv, som igjen er grunnlaget for investering i 
ytterligere utvidelse av det kommersielle, kulturelle og rekreative tilbudet i sentrum 
(Gehl, 2014). 

Handel kan ikke redde sentrum alene. Det er i stor grad Gågata  
som et flott og attraktivt byrom som har holdt handelen i sentrum, og stagget 
handelslekkasjen. Man må i større grad utvikle det sentrale byområdet som et 
møtested, en opplevelsesarena, et godt sted å arbeide, et attraktivt sted å bo, og 
et flott område å oppholde seg i. 

Slik vil man styrke sentrum i kampen mot ekstern handel.  
Dette må legges til rette for i byrommene.

Det er i byens fellesrom man opplever Lillehammers historie, kulturarv og 
kulturmiljøer. På Maihaugen opplever man de fantastiske kulturmiljøene 
gjennom et byromsnettverk med gode kvaliteter. 

På samme måte har man potensialet til å formidle historien og miljøene rundt 
Storgata, industrimiljøet langs Mesna, Søndre park og parkaksen, og 
villabebyggelsen rundt Sportsplassen og Gamlevegen ved å legge til rette for bruk 
og gjøre byrommene rundt disse miljøene attraktive.

Byrommene er byens fellesrom

Bedre byrom med økt byliv skaper en levende by,  
med flere attraksjoner, aktivitetsmuligheter og møtesteder,  
som fremmer sosial omgang på tvers av alder og sosial bakgrunn. 

Bedre byrom og mer byliv skaper gode, inspirerende og praktisk  
godt tilrettelagte omgivelser som gir en mer spennende hverdag,  
og økt livskvalitet for hele befolkningen.

Bedre byrom = mer byliv = en bedre by

Byrommene styrker byøkonomien Byrom formidler historie og kulturarv
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Byrom fremmer aktiv transport Byromsstrategi bevarer og utvikler fellesrom

Kvalitet i byrom gjør byen attraktiv Bedre byrom forbedrer klima og miljø

En bys attraktivitet er stadig viktigere når folk bestemmer hvor de  
skal bosette seg. I konkurranse med ande steder vil en levbar by med attraktive 
byrom som legger til rette for et godt, trygt og aktivt liv være langt mer 
attraktiv for potensielle innflyttere enn byer som ikke har de samme 
kvalitetene. 

Strandliv ved Mjøsa eller skiløyper inne i byen er eksempler på  
gode kvaliteter som vil veie tungt når folk skal velge hvor de vil bo.

Luftforurensing, økt flom og problemer med overvannshåndtering  
er utfordringer som Lillehammer allerede har erfaring med.  
Disse utfordringene kan ofte løses i og med et bedre byroms-nettverk. Klima- og 
miljøutfordringer løses i stor grad i byene, og i stor grad i byrommene. Bynatur 
og miljøtilpassede byrom vil få enda større plass i byene i fremtiden.  

God sikring av bynatur er viktig for å ruste byen mot fremtidige klimaendringer, 
og minimere forurensing i luft, vann og jord. Det er også viktig for å sikre 
økologiske verdier i byene, og bidra til bevare å legge til rette for dyre- og 
planteliv i våre urbane områder.

Skaper man et attraktivt byromsnettverk hvor det er enkelt og trivelig å gå og 
sykle vil folk heller velge det enn å ta bilen til jobb. Dette er i tillegg bra for 
folkehelsa. 

Lillehammer har allerede problemer med trafikkavviklingen. Ved å gjøre det 
mer attraktivt å gå og sykle vil man kunne bidra til å få ned biltrafikken og 
samtidig skape en mer levbar by med friskere innbyggere.

Fortetting og kompaktbyutvikling går ofte på bekostning av åpne områder i 
byen. Man kan raskt bygge igjen viktige fellesverdier, slik som bakgårdsmiljøene 
rundt Storgata, eller grøntkorridorene langs elvene om disse ikke sikres godt 
nok. 

En velutviklet byromsstrategi vil kunne sikre at byrommene tas hensyn til. Det 
vil kunne legge til rette for at byen beholder viktige offentlige rom og 
fellesfunksjoner, samtidig som man oppnår de positive effektene av fortetting 
og en mer kompakt by.
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01— METODE
Målet for rapporten er å undersøke hvordan byrommene i Lillehammer kan  
planlegges for å bli mer funksjonelle og attraktive, for å danne grunnlag for mer byliv.
 

Vi ser på en god byromsstruktur som grunnlaget for byliv og god byutvikling. 
Byens rom slik vi oppfatter det, omfatter alle offentlig tilgjengelige byrom som 
gater og plasser, bakgårder og smug, parker, løkker, og blågrønne områder. 

Byens kvaliteter og muligheter i byrommet
Hvordan byrommene best kan utnyttes er ulikt fra sted til sted.  
Det som fungerer i Oslo vil kanskje ikke fungere i Lillehammer.  
Det er derfor viktig å forstå Lillehammer og byens forutsetninger 
for - og forhold til - byliv. En viktig del av oppdraget vil derfor 
være å danne et kunnskapsgrunnlag for å avdekke hva byliv er, 
hva dette betyr for Lillehammer, og hvordan det kan tolkes her.

En kartlegging av byromsnettverk handler om å avdekke dagens 
status. Dette innebærer hvor de ulike byrommene er, hva slags 
kvaliteter de har, og om noen områder kan opparbeides til nye 
byrom. Det handler også om å identifisere viktige målpunkter i 
byen, de stedene folk flest oppsøker i hverdagen. For å skape et 
nettverk, er også forbindelser for gående og syklende spesielt 
viktige – hvilke forbindelser finnes i dag, hvor mangler de og 
hvor bør man opparbeide nye? Ikke minst bør man legge vekt på 
hverdagslivsperspektivet – hvilken betydning kan byrommene, både 
små og store, har i folks hverdagsliv (KMD, 2016).

ˇFinnehjem.no

Lillehammer står foran en spennende fremtid. Byen skal fortettes, 
det er relativt store transformasjonsområder i og nær bykjernen, 
det arbeides mot å bli en sykkelby, man vil (forhåpentligvis) få 
dobbeltsporet Intercity-jernbane til byen, samt firefelts E6. 

Samtidig har byen allerede betydelige trafikkutfordringer, 
sentrumsvitaliteten oppleves som truet, og det blir viktig å  
bevare arbeidsplasser i sentrum, både offentlig og private. Byen har 
en moderat befolkningsvekst, hvor man allikevel ser en nedgang i 
den arbeidsføre befolkningen. 

Analysen vil gjennomføres på bakgrunn av de overordnede målene 
som er satt for revisjonen av kommuneplanen og Byplanen, med mål 
om å anbefale tiltak og strategier som kan skape meningsfullt byliv 
som er tilpasset Lillehammers identitet, skala og særegenheter.
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Byrom og bykvaliteter
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) 
gjennomførte i perioden 2008-2014 et prosjekt kalt «Fremtidens 
byer», som undersøkte hvordan man kan skape gode, tette og 
klimavennlige byer. KMD beskriver målet for fremtidens byer som;

«Det er et mål at pågående og nye prosjekter retter fokuset 
mot tiltak som bidrar til økt kvalitet, attraktivitet og trivsel i 
byene. Dette omfatter også støy, luftkvalitet, forsøpling og andre 
former for forurensing. (...) Arbeidet med smartbyløsninger, 
byromsstruktur, grå og blågrønne byrom, gater, stier, ruter og 
kvalitet i utearealer er aktuelle eksempler på dette. Målet er å få 
fram prosjekter som bidrar til et bedre fysisk bymiljø, universell 
utforming, bedre infrastruktur, styrket næringsliv og bedret bo- 
og livskvalitet for folk. Byområder med god tilgjengelighet og 
attraktiv utforming er en forutsetning for utvikling av gode 
boområder og lønnsom eiendomsutvikling.»
(KMD i Rodeo, 2014)

Byens offentlige rom og deres ulike kvaliteter er noen av de viktigste 
byggeklossene for utvikling av vitale, tette og klimavennlige byer. 
Dette vil være sentralt i arbeidet med Lillehammers utfordringer og 
muligheter. Det kan potensielt skape store fordeler og kvaliteter i 
byen. 

Det er allikevel viktig å være bevisst på de utfordringene en kompakt 
byutvikling kan skape om man ikke har fokus på kvalitet, spesielt med 
tanke på de felles, åpne rommene i byen.

«Kompakt byutvikling kan imidlertid også føre til et større press på 
grønnstruktur og kulturminner innenfor bygrensene, og kan bidra til at 
sosiale ulikheter forsterkes ved at boligpriser stiger og større grupper 
blir mer utsatt for støy, forurensning og redusert tilgang til grønne 
arealer» (Hanssen, Hofstad & Saglie, 2015).  

Erfaringer fra Oslo viser at god overordnet planlegging er en 
forutsetning for vellykket kompaktby-utvikling og fortetting, hvor 
grønnstrukturen og byrom må legges til grunn når enkeltprosjekter 
planlegges. Dette er særlig relevant i infill-prosjekter hvor man 
vanskelig kan oppfylle krav til utearealer, og offentlige arealer 
utenfor tomten må være tilgjengelige for å sikre god kvalitet 
(Lillehammer kommune m.fl., 2016).

Kunnskapsgrunnlag for planarbeidet
Arbeidet har som formål å inngå som kunnskapsgrunnlag 
for revisjon av Byplanen, og innarbeides som del av denne. 
Norske kommuner har gjennom de siste tretti årene fått et 
mer begrenset handlingsrom i byutviklingen. En utfordret 
kommuneøkonomi snevrer mulighetene ytterligere. Dette har 
ført til at den institusjonelle rammen for dagens kompakte 
byutvikling i stor grad er planlegging basert på privat initiativ og 
investering. Dette omfatter også utviklingen av offentlige rom 
(Selvig, 2015).

Kombinert med dagens byutvikling hvor man ser at presset på 
de offentlige rommene øker, ser man nødvendigheten av god 
planlegging, visjoner og sterke føringer for ønsket utvikling, både for 
å inspirere og styre de private utviklerne som i praksis bygger byen. 
Har man sterke visjoner som er godt forankret og viser potensialet 
i en kvalitativ utvikling av byen er det enklere å få med seg andre på 
spleiselaget. 

Det er derfor også viktig at analysen, anbefalingene og strategiene 
kan bli verktøy som aktivt kan benyttes i forvaltningen. Vi 
ønsker at rapporten kan bidra på best mulig måte inn mot 
kommunens arbeid, både med planrevisjonene og i den daglige 
saksbehandlingen.

Vi ønsker derfor å etterstrebe anbefalinger og strategier som 
kan bidra til god planlegging innenfor de virkemidlene og 
handlingsrommet kommunen har til rådighet, i tillegg til de 
overordnede visjonene og mer langsiktige strategier.

Byrom som sosialt møtested 
ˇ Morten Stræde
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Arbeidsmetode
Fase 1
Fase 1 handler om å forstå byen, dens karakter og muligheter 
for byliv. Det er også viktig å avdekke dagens strukturer, 
kvaliteter, mangler og potensiale. 

Hva er byliv i Lillehammer?
Hva er byliv? Hva er byliv i Lillehammer? Hvordan vil bylivet være 
forskjellig i sentrum og bydelssentrene?

Kartlegging av dagens strukturer
Systematisk kartlegging av historiske strukturer, dagens byrom, 
forbindelser og målpunkter for så å analysere disse etter kjente 
kriterier for gode byromsnettverk. Avdekke de strukturene 
som finnes i byen, og identifisere mangler, problemstillinger og 
muligheter.

Mangler og muligheter
Hva slags mangler og muligheter finner man i byrommene i 
Lillehammer for å skape og videreutvikle ulike typer byliv som 
bygger på Lillehammers identitet og særegenheter.

Strategier for den overordnede strukturen
Definere de overordnede byromsstrukturene, viktige forbindelser 
og åpne rom, samt strategier og anbefalinger for å optimalisere 
disse.

Fase 2
I fase 2 vil det anbefales strategier og tiltak som kan bidra til 
å skape, opprettholde og videreutvikle bylivet i Lillehammer, 
gjennom kulturelle og sosiale møtesteder, levende bolig- 
og handelsområder, grøntstrukturer, legge til rette for og 
oppfordre til miljøvennlig transport og øke kvaliteten i nye, 
sentrale utviklingsprosjekter.

Mangler og muligheter i delområdene
Hva slags mangler og muligheter finner man i delområdene, 
hvordan er de ulike fra hverandre, hva slags karakterer har de og 
hva slags byliv kan man skape der.

Strategier for delområdene
Anbefalinger og strategier for hvordan de ulike delområdene kan 
utvikle eller skape byliv, basert på de overordnede strategiene og 
prinsippene for byliv i Lillehammer.

Enkeltbyrom og tiltak
Strategiske visjoner for viktige enkeltbyrom som bør løftes og ulike 
tiltak som kan skape mer byliv og mer attraktive byrom.

01—METODE 21



GRUNNLAGS-
DOKUMENTER

I planprogrammet for revisjon av kommuneplanens 
arealdel er det nedfelt en rekke punkter som en 
visjon for arealpolitikken i Lillehammer bygger på. 
Disse er blant annet;

Byutviklingspolitikken tar utgangspunkt i de kvaliteter som 
forbindes med byens identitet og særpreg, og dette skal være 
lesbart som byens form og struktur. I byplanen av 2006 var 
følgende trukket frem som byens identitet:
 «Småbypreget, nærheten til naturen, byen i det grønne og det grønne 
i byen , den karakteristiske trehusbebyggelsen, et levende bysentrum» 
(Lillehammer kommune, 2016).

Kunst og kultur er også en viktig del av identiteten til Lillehammer, 
i tillegg til at det er en idretts- og arrangementsby, med sterk 
identitet knyttet til dette. Det er nedfelt fem punkter som en visjon 
og ønsket utvikling bør bygges på:

- Byen som sosial og kulturell møteplass
- Byen som handels- og næringsby
- Byen som attraktivt boområde
- Byens natur- og kulturkvaliteter
- Byen som attraktiv reiselivsdestinasjon

- 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  
dobbeltsporet jernbane og ny 4-felts E6 blant annet gjennom god 
knutepunktsutvikling.

Før og under utformingen av Byromsanalysen har 
prosjektgruppen gjennomgått og studert hvilke 
sammenfallende mål og strategier som er utarbeidet 
i de ulike grunnlagsdokumentene, slik at alle 
disse kan samkjøres og styrkes gjennom denne 
byromsanalysen.

Det vil si at byromsanalysen vurderer de kortsiktige og langsiktige 
målene i grunnlagsdokumentene og kommunens tidligere arbeid. 
Slik ønsker vi å videreføre viktige strategier og tiltak, og i tillegg sette 
disse inn i en større sammenheng for videreutvikling av bylivet i 
Lillehammer.

Slik bygges strategier og forslag i dette dokumentet på det gode 
planarbeidet som er gjort tidligere, og forsøker å videreføre viktige 
initiativer i byen. Det presenteres her noen korte sammendrag av 
de mest sentrale grunnlagsdokumentene, med en sammenfatning 
av de viktigste konseptene vi har bygget videre på.

Kommunens visjon for  
areal- og byutviklingspolitikken
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Lillehammer kommune vedtok i 2016 
strategidokumentet «Byutvikling 2044», utarbeidet 
i samarbeid med Oppland fylkeskommune, 
Statens vegvesen og Lillehammer næringsforening. 
Målet med prosjektet var å etablere et felles 
kunnskapsgrunnlag og strategier om langsiktig 
utvikling av Lillehammer by med en tidshorisont for 
prosjektet til 2044.

Strategidokumentet gir føringer for kommende revisjon av 
kommuneplanens arealdel, innspill til handlingsprogram for 
nasjonal transportplan, videreutvikling av områdeplaner og revisjon 
av kommunedelplan for trafikk og transport.

Strategidokumentet gir en visjon for framtidig utvikling for 
10-minuttersbyen – den levende og kompakte byen der det 
viktigste kan nås inne 10 minutter (fra Storgata og Skysstasjonen).  
(Lillehammer kommune, et. al., 2016). Et vesentlig poeng i 
«Byutvikling 2044» har vært fortetting relatert til redusert 
transportbehov. Rapportens noe ensidige fokus på dette har ført til 
at andre viktige hensyn ikke har kommet like godt frem.
Planlegging for en tettere konsentrasjon av arbeidsplasser og 
boliger i de sentrale byområdene er et godt prinsipp. 

Dette er allikevel ikke nok i seg selv. 10-minuttersbyen og formingen 
av gode, tette byområder er en krevende øvelse. Tett og trang by, 
uten de kvalitetene i byens fellesrom en slik utvikling krever vil 
kunne gjøre byen mindre – ikke mer – attraktiv.

En kvalitativ forståelse av 10-minuttersbyen – eller nærhetsbyen 
– innebærer et bredere fokus hvor byens kvaliteter og 
hverdagslivsperspektivet for alle byens innbyggere er et særlig 
hensyn, ikke kun avstand mellom konsentrasjoner av bolig og 
arbeidsplasser.

Det savnes en diskusjon om grunnlaget for 10-minuttersbyen; hva 
den er, hva det medfører og viktige kvalitative hensyn. «Byutvikling 
2044» har klare svakheter i forhold til de sosiale elementene, blant 
annet barn og unges oppvekstsvilkår og skolestrukturer. Samtidig 
underspilles de kravene til byromsksvaliteter, grøntstruktur og 
attraktive gang- og sykkelforbindelser som en vellykket kompaktby-
utvikling krever.

I denne rapporten vil vi bruke «nærhetsbyen» som modell, med de 
hensyn som dette innebærer. Vi håper dette vil utvide og nyansere 
diskusjonen om 10-minuttersbyen og gjøre oppmerksom på de 
krav, utfordringene og mulighetene dette medfører.

Byutvikling 2044 – 10-minuttersbyen Kommunedelplan for fysisk aktivitet  
og naturopplevelse

Kommunedelplanen for fysisk aktivitet og 
naturopplevelse er verktøy for å styre utviklingen 
av anlegg og områder for fysisk aktivitet og 
naturopplevelse. Den har som formål å bidra til å 
oppretthold og styrke befolkningens fysiske helse.
Planverket gir oversikt over status, målsetninger og 
engasjement i kommuneplanperioden.

Planen gjør en grundig gjennomgang av byens ulike natur- og 
aktivitetsområder, vurderer disse og kommer med forslag til 
tiltak. I arbeidet med byromsanalysen er det blitt lagt stor vekt på 
landskap og aktivitet som viktige deler av byrom og bylivet. KDP for 
fysisk aktivitet og naturopplevelse har derfor vært en viktig kilde 
til analyse og som inspirasjon til foreslåtte tiltak. Det ligger mange 
gode plangrep, strategier og vurderinger i planen. Flere av de 
overordnede grepene i planen, ulike tiltak og problemområder er 
tatt inn og videreført i byromsnettverket.
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Forstudie for Bydel Nord

I kommuneplanens arealdel for 2011-2024 er det 
bestemt at byveksten i Lillehammer skal skje 
nordover gjennom fortetting og transformasjon av 
allerede bebygde arealer. Bydel Nord er navnet på 
den «nye bydelen» som strekker seg mellom Skurva 
og Bæla.

Forstudien for bydelen analyserte grunnlag og anbefalte et 
overordnet plangrep for transformasjonen. Dette området er ventet 
å ta unna ca. 1000 av de anslåtte 2000 boenhetene man kan oppnå 
ved fortetting i byen. Studien ble gjennomført av Rambøll.

Forstudien presenterer mange gode tanker for en byform som 
legger godt til rette for gode byrom og et aktivt byliv, basert på 
idéen om 10-minuttersbyen. Området ligger sentralt i Nordre 
Ål, med store boligområder rundt. Det er kort sykkelavstand til 
sentrum, god kollektivdekning. Området representerer et potensiale 
til å skape et levende byområde som utvider den urbane kjernen i 
byen.

Forstudien anbefaler et byplangrep som transformerer dagens 
industri- og asfaltarealer til en bysituasjon med definerte kvartaler 
og gaterom, tydelige gjennomgående grøntstrukturer og blandet 

funksjon. Det er lagt godt til rette for at utbyggingen skal skape 
gode by- og gaterom, og landskapsstrukturene er godt ivaretatt og 
foreslås videreforedlet.

I denne rapporten har vi tatt med oss mange av tanken fra 
forstudien for Bydel Nord, og innarbeidet og videreutviklet disse 
som en del av vår forståelse og anbefalinger for byromsnettverket. 
Blant annet er de gjennomgående grøntkorridorene og utviklingen 
av Gudbrandsdalsvegen som en bygate viktige elementer for å 
utvikle et byromsnettverk og økt byliv i området.
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Natur- og kulturlandskapsanalysen ble gjennomført 
i 1989 som en del av bakgrunnsmaterialet 
for kommuneplanarbeidet, og var et viktig 
grunnlagsdokument i arbeidet mot OL. Studien ble 
gjennomført av Moen og Feste landskapsarkitekter. 
Analysen beskriver landskapet i og rundt Lillehammer 
og dets verdi for byen. 

Analysen peker på at landskapet som omgir byen er viktig for byens 
identitet og særpreg. De overordnede landskapstrekkene beskrives 
som møtet mellom Mjøsområdet og de to dalførene Gausdal og 
Gudbrandsdalen, hvor man finner kontrastfylte landskapsformer og 
variert kulturlandskap og byggeskikk.

Det konstateres at byen ligger i den nordre enden av stort 
landskapsrom, hvor veggene er definert av markerte terrengformer 
og sammenhengende vegetasjonsbelter med Mjøsa/Lågen som 
gulvet. Byen har en naturlig avgrensing mot dyrka mark, som både 
bruksmessig og opplevelsesmessig danner en naturlig overgang til 
de skogkledte områdene omkring.

En interessant konklusjon som påpekes er at det er viktig å bygge 
byen tettere for å styrke byens særpreg og ta vare på de mest 
verdifulle natur- og kulturlandskapsområdene. Det påpekes også at 
kulturlandskap også er verdifulle bruks- og rekreasjonsområder for 
sport og fritid.

Landskapets status og betydning for byens identitet er noe som har 
vært viktig å innarbeide i byromsnettverket. Landskapet har derfor 
dannet grunnlaget for store deler av nettverket, og det har vært 
viktig å gi tilgang til landskapselementene som beskrives i analysen, 
og samtidig trekke landskapsstrukturene inn i byen, og utnytte de 
som rekreasjonsareal og byrom.

Natur- og kulturlandskap i Lillehammer
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DEL 1 - UNDERSØKELSE OG ANALYSE
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LANDSKAPET ER VIKTIG FOR LILLEHAMMER
BYSTRUKTUREN ER FORMET AV LANDSKAPET

LANDSKAPET OG BYSTRUKTUREN DANNER  
RAMMENE FOR BYROM OG BYLIVET

OG UTGJØR EN VIKTIG DEL AV  
BYROMSNETTVERKET
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02—BYEN & LANDSKAPET

ˇLandskapet spiller en viktig rolle i Lillehammer:  
Scandic.no

Vi lever i globaliseringens tid, hvor byer over hele 
kloden blir stadig mer like. En tid hvor by- og natur-
kvaliteter utfordres av byspredning og økt mobilitet.  
Hvor urbaniseringen og tilflytting til byer skyter fart.

Naturmangfoldet er truet og verden mister stadig flere arter og 
deres habitater. Samtidig sliter vårt eget habitat - byene - med 
store utfordringer som blant annet luftforurensing, fysisk og 
psykisk helse, og står foran nye og ukjente problemstillinger 
som kortere vintere og økte nedbørsmengder som følge av 
klimaendringer.

Med disse perspektivene blir landskapet vi lever i viktigere for 
hver dag som går, både på den lokale og den globale skalaen, 
ved å inneha potensialet til å bidra til løsninger på de ulike 
utfordringene samfunnet står overfor.

INTRODUKSJON

Alle verdens byer er formet av dialogen mellom bygg og landskap. 
Landskapet gir unike kvaliteter og opplevelser. Det har potensialet 
til å bevare og øke særpreget i byene. Lillehammer er i høyeste grad 
formet av landskapet, og landskapet er noe av det som skiller byen 
mest fra andre norske småbyer.

I landskapet ligger også muligheten byene har til å møte 
klimautfordringer og bidra til å gjenoppbyge habitater for verdens 
truede plante- og dyrearter. 
 
God og attraktiv tilrettelegging for aktiv bevegelse i forbindelse med 
landskaps-strukturene vil i tillegg kunne bidra til nye mønstre for 
mobilitet og mindre avhengighet av forurensende transportmidler.

En analyse av landskapet legger derfor grunnlaget for denne 
byromsanalysen, for å avdekke hvordan landskapet har påvirket 
byformen, byrommene og bylivet i Lillehammer. 

- 
-
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TERRENG
Byens terreng karakteriseres av bratte skråninger  
og flatere "hyller" som stiger opp fra Mjøsa. Terrenget  
har gitt byformen og forsterker byens grønne identitet. 

Lillehammer har en karakteristisk landskapsform 
med hyller i åssiden som stiger opp fra Mjøsa, 
toppet av en skogkledt åsrygg. 

Terrengforholdene har gitt grunnlaget for byformen. Villaområder 
med grønne hager ligger som tepper i skråningene for å utnytte 
solforhold og utsikt. Den tette bykjernen er lagt til den langstrakte 
"hylla" som strekker seg hele veien fra Søre Ål til Storhove. Tettere 
boligbebyggelse fyller også de flatere områdene ved Stampesletta 
og langs Sigrid Undsets veg.

Landskapsformen forsterker byens grønne preg fra avstand, ved 
å "vise" frem de grønne hagene mens den tettere bebyggelsen 
blir skjult. Det grønne utrykket er en viktig identitetsmarkør i 
Lillehammer, og noe som definerer byen.

ˇByen stiger opp fra Mjøsa:  
Lillehammerregionen.com
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ˇSKURVA

ˇBÆLA

ˇMESNAELVA

ˇMAIHAUGBEKKEN

ˇLUNDEBEKKEN

ˇÅRETTA

ˇMJØSA

ˇLÅGEN

Mjøsa, Lågen og de mange elvene har hatt stor 
betydning for byens utvikling.

Mjøsa var lenge hovedtransportåren til Lillehammer, med betydelig 
skipstrafikk. Mesnaelva har alltid (og er fortsatt) byens kraftkilde, og 
la grunnlaget for Lillehammers fremvekst som industriby.

Elvekorridorene og Mjøsa setter et karakteristisk preg på byen, 
med det store vannspeilet som avgrenser byen, og de grønne 
korridorene som skapes langs elvedragene. 

Over årene har Lillehammer delvis lukket seg mot vannet, både 
Mjøsa og elvene. Med Strandpromenaden er man i ferd med å 
gjenskape et sterkere forhold til Mjøsa, mens elvene fortsatt ligger 
litt bortgjemt og glemt.

ˇByen stiger opp fra Mjøsa:  
Lillehammerregionen.com

VANN

Byen deles på tvers av flere elvekorridorer,  
som setter et betydelig preg på bystrukturen og bylandskapet.
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GRØNT
Lillehammer fremstår som en grønn by med frodige korridorer 
som strekker seg inn i byen. Man finner markante strukturer som 
Strandpromenaden og Tverrløypa, og viktige grønne rom som 
Søndre park, Maihaugen og Stampesletta.

Når man betrakter byen med Mjøskanten i 
forgrunnen, marka på oversiden, villabebeyggelse med 
store hager på åssidene og elvekorridorer som strekker 
seg inn i byen, ser man en grønn og frodig by. 

Byens offentlige grøntstruktur er nært knyttet til vannet - Mjøsa og 
elvekorridorene. Skogen strekker seg ovenfra og inn i byen langs 
elvene og gjennom Maihaugen, og gir byen en grønn silhuett. 

Byen har en storslått parkakse i sentrum. Den strekker seg over  
tre skrånende kvartaler fra Lillehammer videregående skoles 
parkanlegg, gjennom Søndre park og Lillehammer kirkes kirkegård. 
Parkrommet er rammet inn av bebyggelse, hovedsaklig gammel 
trehusbebyggelse og byens eldste bygninger på Hammer gård.

I tillegg har byen flere små parker, eksempelvis Nordre park, 
Utsiktsbakken og idrettsområdet Sportsplassen som fremstår som 
et aktivt parkrom nært sentrum. 

Byen har to sterke langsgående grøntstrukturer i Strandpromenaden 
og Tverrløypa som knytter byen sammen fra nord til sør, og er 
viktige turveier som binder sammen populære aktivitetsområder.
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Lillehammers første byplan tegnet av C.C. Buchholz i 
1828 la grunnlaget for byens karakter, med de store 
kvartalene og bratte sidegatene i sentrum,  
og sattelitten på Vingnes.

De store kvartalene ga plass til en rekke funksjoner som staller og 
uthus, og byens karakteristiske smug og smett dannet et nettverk 
av snarveier gjennom dem. I dag gjenstår mange av smugene som 
viktige bevegelseslinjer, spennende bakgårdsmiljøer og rester av 
gamle staller og uthus. 

Planen gikk på tvers av topografi og landskap. Dette har gitt mange 
særegenheter ved byens sentrumsbebyggelse. De langsgående 
aksene gir hele tiden utsikt mot Balbergkampen mot nord, og 
åssidene mot sør. Samtidig gir sidegatene et flott utsyn mot Mjøsa 
og åsryggen over Vingnes. 

Møtene mellom bygatene og landskapet har skapt spennende 
brudd i rutenettets regularitet, spesielt i området rundt Lilletorget 
og Mesnaelva.

BUCHHOLZ' BYPLAN
Byplanen fra 1828 ble tegnet som et rutenett med uvanlig store 

kvartaler, på tvers av topografi og natur. Dette er fortsatt leselig 
i byen, og gir sentrum sin karakteristiske struktur.
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« Kulturmiljø langs Mesna

4995
SENTRUM

8591
NORDRE ÅL

3888
SØRE ÅL1286

VINGNES

Den originale byplanen gikk på tvers av landskapet 
mens byen utviklet seg mer i tråd med topografien. 
Den tette bykjernen ligger på en relativt flat hylle 
i landskapet, hvor man ser at de mest sentrale 
byfunksjonene er konsentrert. Ut fra sentrum sprer 
boligområdene seg utover i landskapet med en 
struktur som er mer tilpasset topografien.

Dette har skapt et "bybånd" som samler mobilitet og byfunksjoner. 
Sentrum og bydelssentrene Rosenlund og Søre Ål er plassert i 
båndet, sammen med viktige institusjoner som skoler, sykehuset og 
skysstasjonen med større boligområder over- og nedenfor.

Nordre Ål er det mest folkerike området i byen, med omtrent 8500 
innbyggere mens sentrum har rundt 5000, Søre Ål i underkant 
av 4000 og Vingnes 1300. Det totale innbyggertallet innenfor 
byplanens avgrensning er ca. 18500.

Sentrale byfunksjoner er konsentret i et "bybånd" på en 
langstrakt hylle i landskapet. Dette bybåndet fungerer som en 
samlende akse for mobilitet og sentrale målpunkter. Større 
boligområder er spredt i skråningene og hyllene rundt.

BYFORM
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« Kulturmiljø langs Mesna

GAMLEVEGEN/
KUNSTNERBOLIGER

STORGATA

VILLAOMRÅDET
RUNDT SPORTSPLASSEN

VINTERBRØYTA OG 
SKIBLADNERBRYGGA

INDUSTRIMILJØET 
RUNDT MESNA

LØKKEGATA

PARKAKSEN 
OG HAMMER GÅRD

VINGNES

KULTURMILJØER

Lillehammer har flere viktige kulturmiljøer.  
Storgata og det gamle trehusmiljøet er en viktig del 
av byens identitet, og kulissene til livet i Gågata. 
Bakgårdsmiljøene er en viktig del av den fortellingen, 
men er ikke like tilgjengelig.

Industrimiljøet langs Mesna kan oppleves i Elvegata og Mesnasenteret, 
men det er lite helhet i området og industrihistorien er lite 
kommunisert. Selve elveløpet er lite tilgjengelig, og forbindelsene på 
tvers av elven er vanskelige å oppdage. Det finnes unike ressurser i 
områdene rundt kraftstasjonen, Terrassen og Bruparken.

Parkaksen er rammet inn av et viktig bygningsmiljø og viktige 
signalbygg. Lillehammer VGS og Lillehammer kirke ligger i denne 
aksen, med gamle Hammer gård og trehusmiljøet rundt. Parkkaféen 
og skolene skaper liv og aktivitet, men ellers er dette et relativt stille 
område, som i noen grad domineres av veg og trafikk.

Vingnes er et relativt intakt trehusmiljø som ble planlagt som en del 
av den originale byplanen og er historisk tilknyttet kvartalsstrukturen i 
sentrum. Vingnesvika fungerer i dag som et viktig byrom og møtested 
på Vingnes.

Lillehammer har flere velbevarte kulturmiljøer, med 
trehusmiljøet i Storgata som det mest sentrale. Andre viktige 

områder er industrimiljøet langs Mesna, "parkaksen" med 
Hammer gård, villabebyggelsen og bakgårdsmiljøene.
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INFRASTRUKTUR

ROSENLUND

SENTRUM

VINGNES

SØRE ÅL

Lillehammer har en vegstruktur med relativt få 
gjennomgående hovedveger. Dette kanaliserer 
gjennomgangstrafikken i definerte korridorer, mens 
øvrige områder har relativt gode trafikkforhold.

Riksveg 213 (Hamarvegen/Kirkegata/Fåberggata/
Gudbrandsdalsvegen) er den eneste gjennomgående 
hovedvegen, og er relativt sterkt trafikkert.

I tillegg har man hovedvegene fra grendene i Sigrid Undsets veg, 
Nordsetervegen og Messenlivegen, samt opptreksarmen fra E6/
Strandtorget som andre, tunge trafikkårer.

E6 deler byen fra Mjøsa nordover fra Strandtorget. Det er god tilgang 
til vannet, men bruks- og utviklingsmulighetene har vært redusert over 
lengre tid. Dette er hovedsaklig grunnet E6, men også Strandtorget 
kjøpesenter har en betydelig barriere-effekt, med ekspansiv arealbruk og 
dårlig fremkommelighet for fotgjengere.

Jernbanen ligger i nedkant av det sentrale bybåndet, rett før terrenget 
skråner ned mot Mjøsa. En rekke underganger gir mulighet for kryssing, 
men jernbanen fremstår som et delvis hinder for bevegelse på tvers 
av byen. Undergangene er også ujevnt plassert, og ofte utenfor viktige 
bevegelseslinjer og grøntstrukturer. Mange av krysningspunktene er også 
vanskelig å finne, og krever tidligere kjennskap.

Lillehammer har relativt få hovedveger, med kun riksveg 
213 som gjennomgående. Byen har to store, langsgående 
strukturer som skaper barrierer; jernbanen og E6 skiller 
byen fra Mjøsa.
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GANG- OG SYKKEL

STRAND-
PROMENADEN

HØGSKOLEN

TVERRLØYPA

BYAKSEN

Byen er hovedsaklig godt tilrettelagt for fotgjengere. 
Det er god dekning av trygge gang- og sykkelveger 
langs hovedfartsårene. Rolige boliggater som er 
tilnærmet bilfrie fyller hullene i nettverket. Den 
største utfordringen er at sammenhengen er 
vanskelig å forstå. Selv om forbindelser finnes er 
de gjerne bortgjemt, og går ikke nødvendigvis den 
raskeste veien.

For syklende er forholdene litt vanskeligere om man skal unngå hurtig 
transportsykling blandet med gange. Forholdene er i bedring og byen er 
i ferd med å utvikle et nettverk av sykkelveger, sykkelfelt og sykkelgater 
med blandet trafikk.

Byens topografi og ulike områdetyper har gitt grunnlag for tre viktige 
langsgående gang- og sykkelakser som kommunen jobber aktivt med 
å tilrettelegge. Disse har ulike kvaliteter, ligger på ulike høydeplateåer i 
byen og binder byen sammen langs nord-sør-aksen.

Strandpromenaden  
- Strandpromenaden er en sammenhengende  
turveg langs Mjøsa/Lågen
"Byaksen"  
- Gang- og sykkelforbindelse fra Storhove via Storgata til Søre Ål.  
Delvis utbygget og av bra kvalitet. Ryggraden i sykkelbysatsingen.
Tverrløypa  
- Tverrløypa er en gang-, sykkel- og skitrasee som går gjennom byen. 
Den har blitt utbedret i de senere år og fremstår nå som omtrent 
komplett og av god standard. Binder sammen de øvre bydelene fra 
Søre Ål om Maihaugen og Stampesletta til Ekrom

I tillegg til disse er det en rekke ulike forbindelser som går på tvers 
av høydeplatåene. Forbindelsene er av varierende kvalitet og 
sammenheng. De følger ofte hovedvegene, eller er en del av gatenettet. 
Det er ofte vanskelig å vite hvor man skal gå, og til dels av dårlig kvalitet 
og preget av trafikk.

Fortau og G/S-vei langs hovedgater
- Byen har et godt utviklet nett av G/S-vei og fortau som følger 
hovedfartsårene. Disse er av akseptabel standard men har typisk få 
romlige kvaliteter og attraksjoner

Gamlevegen
Gamlevegen er del av pilegrimsleden og er en god gang- og sykkel-
forbindelse med mange flotte kvaliteter. Den strekker seg hele vegen 
fra sentrum og til Storhove, og binder sammen Ekrom og Smestad 
sammen med sentrum, og er en viktig diagonalforbindelse i byen.

Stier,smug og smett
Det er også en rekke mindre stier, smug og smett som fungerer som 
snarveier eller gangforbindelser. Disse er ofte viktige forbindelser som 
er vanskelige å oppdage og av til dels dårlig kvalitet. For eksempel er de 
ofte dårlig merka, dårlig tilrettelag eller generelt lite attraktive. 

Vingnesbrua
I ferd med å bli en dedikert gang- og sykkelbro. Den vil bli en enda 
viktigere forbindelse i fremtiden, med et stort potensiale.

Byen er god for fotgjengere, men noe vanskeligere for 
syklister. Det finnes tre langsgående gang- og sykkelruter 
(nord-sør)  i Tverrløypa, "Byaksen" og Strandpromenaden.
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03—BYLIV & LILLEHAMMER

I tidligere tider var det vanlig at mange nødvendige formål fant 
sted i det offentlige rom. Dette kunne være ting som 
varetransport til fots, handel i gaten osv. Tettheten av 
mennesker som oppstod skapte dermed et naturlig liv i 
byrommene. 

I løpet av de siste hundre årene har bruken av byens rom i de 
nordiske byene endret seg mye. Byene er mer spredt, 
arbeidsplasser er i stor grad flyttet innendørs, og mestepartene 
av de offentlige byrommene er ment å brukes til sosiale 
aktiviteter, transport og rekreasjon. 

Dette betyr at det har skjedd et skifte fra «nødvendig» til 
«valgfritt» byliv. Det innebærer generelt mindre aktivitet i byen, 
og de valgfrie aktivitetene er i stor grad avhengig av god kvalitet i 
byrommene (Gehl, 2014). 

Med denne utviklingen har også definisjonen av byliv endret seg. 
Byliv er blitt en fellesbetegnelse som dekker alle 
utendørsaktiviteter uavhengig av formål og varighet av 
aktiviteten (Gehl, 2014). Det vil si at alt av menneskelig aktivitet i 
byområdet er byliv, og gir andre områder i byen som parker, 
grøntområder, elver og innsjøer en opphøyd status som viktige 
byrom. 

Byliv har tradisjonelt blitt definert som tilfeldige og 
organiserte møter mellom mennesker i områdene 
mellom bygningene (Samfunnsøkonomisk Analyse, 2016). 

Dette er spesielt viktig i Lillehammer hvor mye av 
utendørsaktiviteten foregår i former som tradisjonelt ikke 
beskrives som en del av det konvensjonelle «bylivet». Ved å 
inkludere disse aktivitetene i definisjonen av byliv skapes det 
en bevissthet og behov for at by, landskap og natur integreres 
på en bedre måte og tilrettelegges som viktige sosiale 
møteplasser.

For bylivet og byens samlede tilbud av (urbane) kvaliteter,  
vil derfor koblinger mellom boliger, møteplasser, rekreasjons-
områder og kommunikasjonslinjer spille en stor rolle. Det 
innebærer at det stilles store krav til utforming og planlegging 
av byrom om man skal skape en levende og aktiv by.

Det er møter mellom mennesker som stimulerer 
næringsutvikling, kulturtilbud og innovasjon. Dette virker igjen 
attraktivt på befolkningen. Det er politisk ønske og vilje til å 
ivareta disse kvalitetene som er med på å gjøre byene 
attraktive (Gehl, 2014; Samfunnsøkonomisk Analyse, 2016).

ALL UTENDØRSAKTIVITET ER BYLIV
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DET SOM FINNES AV TRADISJONELT 
BYLIV ER KONSENTRERT I GÅGATA

MEN BYEN HAR MYE ANNET (BY)LIV  
- OM MAN LETER
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SENTRUM

FRILUFTSLIV

KULTUR

Mye folk i Gågata, også om vinteren
ˇGD

Lillehameringer er aktive og flittige brukere av natur- 
og friluftslivsmuligheter. ˇJørgen Skaug/litrim.no

Fra ”Kulturnatt”-arrangement på Stortorget 
ˇkulturnattlillehammer.no

Sentrum har majoriteten av det 
tradisjonelle bylivet med Gågata som 

møteplass og senter for handel, kaféliv, 
kultur og uteliv

Friluftslivet er viktig i Lillehammer, og 
mye foregår i bynære områder eller 

inne i selve byen

Kulturen skaper mye aktivitet, og har 
mange arrangementer som foregår i 

byrommene, eller trekker besøkende til 
sentrum og skaper økt byliv

BYLIV I LILLEHAMMER  
ER:
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IDRETT

TURISME

AKTIVITET

Sportsplassen er et viktig møtested, hele året 
ˇJan-Tore Egge/Wikipedia

Det er mange turister i byen som bidrar til økt aktivitet 
ˇVisit Lillehammer

Strandpromenaden er et av de mest populære stedene  
i byen på varme sommerdager. ˇKnut Storvik/GD

+

+

+

Mye av bylivet i Lillehammer består 
av idrett. Idettsplassene fungerer som 
lommer av aktivitet og liv, og er viktige 

generatorer av byliv

Lillehamringer er aktive, og aktivitet og 
uorganisert idrett er en annen viktig 
bylivsgenerator, med aktiviter som 

sandvolleyball, bading og skøytegåing 
som skaper liv i ulike områder

Mye av byens liv skapes av turister, som 
er flittige brukere av byen både sommer 

og vinter
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Kaféliv
Handel

Sosial møteplass
Uteliv
Kultur

Idrettslagene
Arrangementer

Worldcup

SENTRUM IDRETTBYLIV I LILLEHAMMER ER

Sentrum og spesielt Gågata er en sosial møteplass, 
med et aktivt handels- og kaféliv i forhold til byens 
størrelse.

Nordre del av Gågata har også et rikt uteliv, som gir mye aktivitet på 
ettermiddag og kveld, spesielt i helgene.

Gågata er sentrum for handel, som trekker mange mennesker 
fra hele regionen, selv om det er i sterk konkurranse med bla. 
Strandtorget kjøpesenter

BYLIV I LILLEHAMMER ER

Idrett er en stor del av bylivet i Lillehammer
De mange arrangementene som World Cup, Birken, 
Inga Låmi, ulike fotball- og håndballturninger skaper 
mye liv i byen. 

Med arrangementer som Tour of Norway og den årlige 
rulleskisprinten aktiviseres også deler av byen som vanligvis ikke ser 
mye idrettsaktivitet.

Arrangementene trekker mange mennesker, og skaper mye 
liv der de skjer. I tillegg bruker mange deltagere og tilskuere 
sentrumsområdene i forbindelse med arrangementene.

Den lokale idretten bidrar også. Alt av trening og 
konkurranseaktivitet som foregår i uterommet bidrar til liv i byen på 
hver sin måte. Stampesletta er et eksempel på et område som ofte 
er fullt av mennesker, og fungerer som en viktig møteplass i byen.
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Turgåing
Bynære naturområder

Fiske

Uorganisert aktivitet 
Skigåing
Bading 

Sandvolleyball
Skating
Basket
Fotball
Skøyter

FRILUFTSLIV AKTIVITETBYLIV I LILLEHAMMER ER

Lillehammer har en utbredt kultur for friluftsliv. Det 
er mange som er ute og går tur, går på ski, og bruker 
naturområdene i og rundt byen. Dette bidrar også til 
bylivet.

Det er allerede mange som bruker byen og bynære naturdrag 
som turveier og rekreasjonsområder. Som bylivsinnslag kan 
dette kanskje virke smått, men det er både en viktig kvalitet å 
ha muligheten til et bynært friluftsliv, og en viktig funksjon at 
mennesker oppholder seg i byens uteområder.

BYLIV I LILLEHAMMER ER

Den uorganiserte aktiviteten i uterommene er viktig 
for bylivet i byen.

Strandpromenaden og Sportsplassen er steder som er fulle av liv 
på fine dager, og er viktige bylivsgeneratorer i ellers rolige deler av 
byen.

Når Vingnesvika er full av mennesker om vinteren som går på 
skøyter blir dette plutselig et av byens viktigste byrom, som er nært 
forbundet med flere av byens identiteter som vinterby, frilufts- og 
idrettsby og Mjøsby.
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Arrangementer 
Litteraturfestivalen 

Dølajazz 
Konserter

Kunstmuseet
Maihaugen

Sommerturister
Vinterturister

KULTUR TURISMEBYLIV I LILLEHAMMER ER BYLIV I LILLEHAMMER ER

Kultur er en viktig bylivsgenerator i Lillehammer.  
De mange kulturarrangementene er flinke til å 
utnytte de offentlige rommene. 

Litteraturfestivalen aktiviserer store deler av byen hver vår. 
DølaJazz med sitt opptog skaper en happening som øker 
opplevelseskvaliteten i sentrum. Kulturnatt er et flott arrangement 
som gjør det samme.

Sentralt plasserte kulturinstitusjoner som biblioteket, kinoen og 
kunstmuseet, Kulturhuset Banken og Maihaugen, bidrar til å trekke 
folk til ulike tider av døgnet og skaper liv og aktivitet.

Turistene er viktige for Lillehammer. Ikke bare er de 
viktige for økonomien, men turister bruker gjerne 
mye tid ute i byen. 

Dette bidrar til økt liv og flere mennesker som bruker byrommene, 
og bidrar til flere bylivsgenerende funksjoner.
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Kulturlivet er også byliv
ˇJørgen Skaug
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… 

Byenes sammensetning,  

de leveforhold de tilbyr sine 

innbyggere, den arkitektur som  

daglig konfronterer våre sanser,  

er et offentlig anliggende

…
ˇPeter Butenschøn (2009)
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NÆRHETSBYEN - HVERDAGSLIVET OG BYROMMENE

Handel som eneste aktivator i sentrum, med 
boligenklaver og lange pendleveier er ikke lenger nok 
i norske byer. Byene må organiseres på nye måter for 
at de skal ha de kvalitetene vi mennesker etterspør, 
og for å øke bylivet.

«Nærhetsbyen» er et konsept som tar utgangspunkt i de behovene vi 
mennesker har i hverdagen - hverdagslivsperspektivet. Et hverdagslivs-
perspektiv i by- og stedsutviklingen innebærer at vi «finner ut hva som 
skal til for å gi mennesker gode, inspirerende og praktisk godt tilrettelagte 
omgivelser» (KMD, 2016).

Det betyr å sette mennesket i sentrum for byutviklingen ved å sikre god 
tilgang på ulike arealer, funksjoner og naturkvaliteter i en bystruktur. 
Hverdagslivsperspektivet bør være grunnlag for både store strukturelle 
planer for bolig, areal og transport, og utforming av detaljplaner og små 
byrom.

Når vi velger hvor vi vil bo og oppholde oss har vi stadig flere krav  
og er mer selektive. I kampen om å tiltrekke seg nye innbyggere, 
arbeidskraft og arbeidsplasser er attraktivitet derfor blitt et viktig 
konkurransefortrinn. 

«I mange byer bør det være mulig for  
mange barnefamilier å stå opp om morgenen,  
levere barn i skole og barnehage, dra på jobb 
og handle på vei hjem – uten å bruke tid i bilen.»

Bård Vegard Solhjell (SV) 
daværende miljøvernminister (i Rodeo, 2016).

Vi mennesker ønsker oss trygge og trivelige hverdagsomgivelser  
som samtidig er spennende og byr på arenaer for aktivitet og 
opplevelser. For å gi gode forhold for daglig bruk bør byrommene 
ligge i gangavstand og være lett tilgjengelige med trygge forbindelser 
og uten barrierer. 

Et av de grunnleggende premissene i nærhetsbyen er at offentlige 
gater, byrom, grøntområder, stier og snarveier danner et nettverk. 
Dette nettverket må være  sammenhengende gang- og sykkelfor-
bindelser uten barrierer, som legger til rette for attraktive bevegelses-
linjer mellom ulike målpunkter, områder og attraksjoner.  

Målet er at bystrukturen skal være så effektiv og attraktiv at folk ønsker 
å oppholde seg i og bruke byens fellesrom i større grad, og at folk velger 
å sykle og gå fremfor å ta bilen til sine daglige gjøremål. Inspirerende 
byrom kan skape en større fysisk og sosial aktivitet, er viktig for 
folkehelsa og for å motvirke ensomhet og skape større trygghet. I 
tillegg bidrar det til bedre oppvekstvilkår, bedre inkludering og et 
morsommere hverdagsliv for folk flest (Rodeo, 2016; KMD, 2016).

Dette er spesielt viktig sett i sammenheng med ønsker om fortetting i 
det sentrale byområdet, da dette gir et større press på byens offentlige 
rom. ATP-modellen og 10-minuttersbyen i «Byutvikling 2044» har et 
sterkt fokus på transport for å fremme en mer bærekraftig by med 
mindre trafikk. Fokuset i rapporten fremstår som noe snevert, og viktige 
temaer som byrom, grøntstruktur, og viktige hverdagselementer som 
skole har fått lite fokus. 

«Nærhetsbyen» har et mer helhetlig perspektiv som inkluderer  
både bærekraftig byutvikling, grønn transport og økt livskvalitet hos 
innbyggerne. Folks vaner og muligheter til å leve bærekraftig er knyttet 
til hvor «levbare» byene og tettstedene er. Dette handler om viktige mål 
i «nærhetsbyen», som byrom, tilbud, hverdagslivets målpunkter, gåby 
og kompakt by. Levbare byer og tettsteder er ikke bare energieffektive, 
rike på biologisk mangfold og tilgjengelige, men bidrar også til vakre 
omgivelser, bedre helse, og stolthet.  

Gate i Oslo som er tilpasset hverdagslivet i en menneskelig skala
ˇ Slow Ottawa On / Twitter

Byrom for vinterlivet 
ˇEwa Westermark / Gehl Architects

Grønt gaterom i Barcelona 
ˇLola Domenech
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En by trenger offentlige rom av god kvalitet for grunnleggende funksjoner  
som samhold, sosial integrasjon, møteplasser, stedsidentitet, rekreasjon, naturopplevelser  

og barns lek og utvikling. Dette er funksjoner som representerer allmenne verdier  
som skapes i offentligheten. Verdiene kan være økologiske, estetiske og økonomiske,  

men de handler først og fremst om sosiale verdier for mennesker. 

 
(Asplan Viak & Spacescape, 2016).

«Etterkrigstidens planleggere var visjonære og ville omforme byene  
etter modernismens teser. Prinsipper som funksjonssegregering,  

trafikk-hierarkier, og bebyggelse organisert for mest mulig lys og luft  
fikk stort gjennomslag i Norge. 

En konsekvens ble lite oppmerksomhet om hvordan legge til rette  
for det gode bylivet, med naboskap og lokale sentra med butikk og  

offentlige funksjoner og sosiale møteplasser.»

ˇSamfunnsøkonomisk Analyse, 2016, s. 10 
ˇIllustrasjon: Le Corbusiers Ville Radieuse (1930)

BYROM ER LIVSKVALITET

Byrommene er arena for bylivet. Tydelige,  
definerte byrom har likevel vært lite vektlagt 
gjennom det siste århundret. hvor byens fellesrom 
er blitt nedprioritert. Byutviklingen fra 1960-tallet 
og fremover utviklet seg i stor grad i pakt med 
biltransportens logikk, noe som førte til omfattende 
byspredning omkring små og store byer (Sandkjær 
Hanssen et.al, 2015).

Rasjonell organisering med punkt- og lamellhus på store plener 
og brede bil- og gangveier ga lys og luft, men ikke de romlig 
definerte fellesområdene som gater og plasser i den historiske 
byen ga (Samfunnsøkonomisk Analyse, 2016). I dag sliter mange 
byer med underskudd på gode byrom, og problemer som uklart 
ansvar for byrommene, brudd og barrierer i bystrukturen, forringet 
naturkvalitet, flom og vannskader, og lite folkeliv (KMD, 2016).

Fraværet av de europeiske bykvalitetene i de moderne byene ble 
kritisert på 1980-tallet, og sammen med behovet for klimavennlige, 
grønne og bærekraftige byer er byrommenes rolle i byutviklingen 
både blitt utvidet og aktualisert på ny (Samfunnsøkonomisk Analyse, 
2016). Mange kommuner har allerede forstått behovet for gode 
fellesrom i byene våre, og har jobbet aktivt med dette i en årrekke. 
Stadig flere kommuner ser verdien av å utvikle gode byrom med 
kvaliteter for mennesker. 
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Den tradisjonelle måten å oppfatte byrom på er åpne plasser i den 
tette byen. I de senere år er begrepet blitt utvidet, og omfatter nå 
alle offentlige tilgjengelige byrom som gater, plasser og torg, parker, 
løkker og blågrønne områder. Byrom kan defineres som «uterom 
avgrenset av bygg eller andre naturlige fysiske avgrensninger» 
(KMD, 2016).   

Der hvor mange byrom tidligere har blitt gjort mindre attraktive 
eller utilgjengelige på grunn av trafikk, døde fasader, «uvennlig» 
arkitektur, grå og harde flater og privatisering, ønsker man nå å 
skape byrom hvor folk, bynatur og det gode liv tar over (KMD, 2016). 

Byrommene er mellomrommene, de urbane rekreasjonsområdene 
og felleskapets møteplasser. En by trenger offentlige rom 
av god kvalitet for grunnleggende funksjoner som samhold, 
sosial integrasjon, møteplasser, stedsidentitet, rekreasjon, 
naturopplevelser og barns lek og utvikling. Gode byrom fungerer 
som byens liv og gjør stedene mer levende og inkluderende.

Byrommene og deres funksjoner representerer allmenne verdier 
som skapes i offentligheten. Verdiene kan være økologiske, 
estetiske og økonomiske, men de handler først og fremst om 
sosiale verdier for mennesker (Asplan Viak & Spacescape, 2016).

Lek fungerer godt som en indikator på et byrom som er egnet for 
noe mer enn rasjonell/instrumentell aktivitet. Lek er overskudd 
og spontanitet og byrom som inviterer til fysisk utfoldelse og lek 
kan bidra til å inkludere ulike alders- og sosio-kulturelle grupper, 
i motsetning til områder hvor det kun er kommersielle aktiviteter 
som prioriteres (Samfunnsøkonomisk Analyse, 2016). Dette kan øke 
det totale bylivet ved å inkludere nye grupper og aktiviteter.

UN Habitat – FNs organ for bolig og byutvikling - har gjennom 
verdensspennende studier konkludert med at minst 15% av byens 
areal bør avsettes til offentlige rom for å tilgodese behovet for 
torg, parker og naturområder. De byene som ofte havner høyt i 
internasjonale kåringer av attraktive byer, som New York, London, 
Paris og Stockholm, har gjennomgående mellom 10 og 20% av alt 
areal i byen offentlig tilgjengelig. 

Dette er også mulig å få til i tett bysituasjon og ved fortetting. Aker 
Brygge og Grünerløkka i Oslo samt deler av Stockholms indre by 
er gode eksempler på at det går an å kombinere tett by og en 
andel offentlige områder på mellom 10 og 20% (Asplan Viak & 
Spacescape, 2016, s.84).

Selv om interessen for å utvikle og bevare det gode byrommet 
har tiltatt, bygges byer i stor grad ut med boliger og kontorer 
etter kjente standarder og normer, slik de vi ser i drabantbyer og 
næringsparker. Arkitekter og planleggere har lenge vektlagt de store 
skalaene – gjerne byen sett og utformet i fugleperspektiv – noe 
som fortsatt er en tendens. Dette skaper områder som er vakre 
fra luften, men for store til å ferdes i, med brede trafikkårer og 
monotone bygningsmasser (Samfunnsøkonomisk Analyse, 2016).

Dette kan man se ved at på tross av at man i nyere tid har utviklet 
boligområder i randsonen av sentrum, med stort potensial for å 
oppnå bymessige og levende boligmiljøer, har resultatet i stor grad 
vært boligenklaver som «snylter» på det eksisterende sentrums 
nabolag og byliv (Samfunnsøkonomisk Analyse, 2016).

Place de la République, Paris 
ˇClement Guillaume

 "minst 15% av byens areal  
bør avsettes til offentlige rom  
for å tilgodese behovet for  
torg, parker og naturområder"

04—HVERDAGSLIVET & BYROMMENE 49



BYROMSNETTVERK OG 
BYROMSSTRATEGI

«Byromsnettverk er infrastrukturen av gater, 
plasser, parker, blågrønne områder og gang-
og sykkelforbindelser. Det skal kobles til folks 
målpunkter i hverdagen»

 (KMD, 2016, s.11).

Byromsnettverk inneholder ulike byrom og 
forbindelser av forskjellige størrelser og med 
ulikt innhold. Til sammen dannes en helhet som 
bestemmer hvorvidt byrom og byromsnettverket 
fungerer, ikke minst med tanke på mobiliteten og 
det sosiale livet (KMD, 2016).

Byromsnettverk kan bidra til bedre samspill og sammenveving av 
by, natur og mennesker gjennom å binde sammen bygninger, gater, 
grøntstruktur, byrom og landskap - og menneskene i byen (KMD, 2016).

Velfungerende byrom og byromsnettverk legger til rette for fysisk 
og sosial aktivitet, opplevelser, opphold, identitet, god veifinning 
og variasjon i bruk og brukergrupper, både gjennom døgnet og 
året (KMD, 2016). De offentlige områdene som har kvaliteter som 
bidrar til at folk ønsker å bevege seg gjennom eller oppholde 
seg der, medfører at byen i seg selv blir en sosial møteplass 
(Samfunnsøkonomisk Analyse, 2016). Et god nettverk har byrom 
som, hver for seg og som en del av en større sammenheng, tilbyr 
ulike kvaliteter og aktiviteter som beriker hverdagslivene til folk.

Et godt byromsnettverk fremmer mobiliteten for gående og 
syklende, samtidig som det blir lettere og triveligere for folk å ferdes 
på stedet. Forbindelsene henger sammen og gjør det lett «å koble 
seg på» fra boligen, arbeidet og fra de viktige målpunktene.

Dette gir mulighet til å utføre dagens gjøremål uten at man 
er avhengig bil, og flere fotgjengere og syklister gir mer liv i 
byen. Attraktive byrom og tilrettelagte forbindelser fremmer 
stedsidentitet, gjør stedets egenart synligere for flere og binder 
ulike punkter i byen sammen. Det fremmer møter mellom 
mennesker. En synergieffekt mellom offentlige, attraktive 
møtesteder og kommersielle tilbud gir bedre vilkår for levende 
handels- og serveringstilbud. Byromsnettverket kan slik bidra 
positivt til både økonomien, økologien og folkehelsa.  

I tillegg er byromsnettverk sentrale i klima- og miljøarbeidet,  
blant annet ved at økt gang- og sykkelandel bidrar til å redusere 
klimagassene. Byrommene er også viktig for å tilpasse oss 
klimaendringene og håndterere de utfordringene man får med 
overvann som følge av regn og flom. Mange kommuner er utsatt for 
gjentagende flom etter styrtregn, noe Lillehammer også har hatt store 
utfordringer med. 

Overvannshåndtering som attraktivt element i byrommet 
ˇColoco
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Bygate for lek, aktivitet, gange og sykkel 
ˇCarve / Landarchs.com

Byliv er attraktivt for alle aldersgrupper 
ˇJacob Kamp

Byromsnettverket kan utformes slik at man erstatter en del av byens 
harde flater med flater som drenerer og magasinerer vann. Slik kan 
man forsterke de blå og grønne kvalitetene og samtidig gjøre byen 
rikere på naturmangfold og opplevelseskvaliteter. 

Erfaringer viser at utvikling av gode byrom er vanskeligere å styre enn 
faktorer som enklere kan kvantifiseres, eksempelvis parkeringsplasser, 
snusirkler, kubikkmeter lagringsplass osv. Spesielt er dette utfordrende 
i en situasjon hvor det er økt fokus på fortetting og inntjening blant 
eiendomsutviklere. Selv om reduksjon av CO2-utslipp er et viktig 
miljøargument for kompakt byutvikling, så peker nå flere på at den 
samme utviklingen legger press på andre miljøhensyn, som biologisk 
mangfold og grønne områder i byene.

I tillegg til de komplekse mekanismene som påvirker møtesteders 
eller næringslivets suksess, vil byrommene være avhengige av en 
større kontekst enn prosjektet i seg selv. De har gjerne en rekke 
ulike arealformål og mange ulike eiere og forvaltere, både 
kommunale og private, hvor hver aktør har ansvar for utvikling og 
drift av sine byrom. 

Derfor er det ofte behov for en god overordnet plan som sikrer 
sammenheng i uterom, bevegelseslinjer, grøntområder og 
publikumsfunksjoner. En byromsstrategi kan bidra til å heve 
kvaliteten på omgivelsene og aktivisere arealer som ikke er i bruk. 
En slik strategi vil også gi kommunen en mulighet til å være i forkant 
og foreslå ønsket utvikling for byrom i kommunen. Det kan bidra til 
å avklare hvem som ivaretar utvikling, forvaltning, drift og 
vedlikehold av byrommene, og gi økt bevissthet om å koble fysisk 
planlegging bedre sammen med sosiale strukturer. 

På sikt vil man kunne utvikle et byromsnettverk som kobler 
sammen grøntstruktur, sykling, gange, friluftsliv, kulturminner, 
boliger, næring og forretninger. Dette bidrar til en bedre helhetlig 
planlegging av bystrukturen (Samfunnsøkonomisk Analyse, 2016; 
Sandkjær Hanssen et.al, 2015, KMD, 2016).
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LILLEHAMMER HAR FÅ BYROM  
- MAJORITETEN ER AV LAV KVALITET  

OG DET ER LITE SOM INVITERER TIL BYLIV
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BYENS ROM: UTFORDRINGER

• Lillehammer har få offentlige rom som fungerer godt. Det er ikke lagt til rette for at hverdagslivet 
kan utfolde seg på en komfortabel måte i byrommene. 

• Generelt er eksisterende byrom konsentret i bykjernen, mens byen rundt har få eller ingen 
byromskvaliteter. 

• Gatenettet i sentrum har begrensede byromskvaliteter.  
Gatene utenfor sentrum har veikarakter og er lite tilrettelagt for byliv. 

• De byrommene som finnes er hovedsaklig av lav kvalitet, inneholder få møtesteder, inviterer ikke 
til bruk og er ikke tilrettelagt for lek eller aktivitet. Det er også svake forbindelser mellom dem. 

• De byrommene som fungerer har få ulike funksjoner,  
og det skapes ikke synergieffekter mellom ulike funksjoner i byrommene. 

• Inntrykket er at byen lenge har støttet seg på Gågata som et flott, velfungerende byrom, og 
nedprioritert andre områder og videre utvikling av byrom. 

• Byen og sentrum er langstrakt og skaper store avstander mellom ulike attraksjoner. Dette fører til 
at attraksjonene ikke fungerer sammen for å skape byliv. 

• Kvalitetene og mulighetene som vannet i byen gir, med Mjøsa og de mange elvekorridorene, er 
dårlig utnyttet. Dette har blitt forsterket i de senere år med flomsikring som hindrer god utvikling 
av byrom rundt elvene. 

• Det blir viktig å bevare de åpne områdene som i dag har få kvaliteter, og utvikle de til bedre 
byrom samtidig som de vernes mot press fra fortetting.
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DET ER MYE POTENSIALE I BYEN
- DET FINNES MANGE KVALITETER SOM  

ER UNDERUTNYTTET, SOM KAN  
BIDRA I ET FREMTIDIG BYROMSNETTVERK
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BYENS ROM: KVALITETER OG POTENSIALER

• Sentrum har gode byromskvaliteter i Gågata og Søndre park,  
som er meget velfungerende og velbrukte deler av døgnet og året. 

• Velbevarte og varierte kulturmiljøer gir en ekstra kvalitet til byrommene i sentrum. 

• Aktivitets- og friluftsområder som Strandpromenaden og Vingnesvika  
er godt brukt gjennom året, og fungerer som grønne byrom ved Mjøsa. 

• Idrettsområder som Sportsplassen og Stampesletta genererer mye liv og aktivitet, og er gode 
eksempler på byrom som representerer Lillehammers identitet som idrettsby. 

• Grønne fingre som strekker seg langt inn i byen gir naturkvaliteter,  
men oppfattes gjerne som baksider. Her er det et stort potensiale. 

• Mesnaelva har unike naturkvaliteter tett inntil og inne i sentrum,  
som har et stort potensiale og bør utnyttes i byromsnettverket.
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ˇ Lillehammer Tilskuer

ˇ Visit Lillehammer

1971 
rom for biler

2017 
rom for mennesker



… 

Storgata i Lillehammer er en lang gate,  

laget for ferdsel, men nå ombygget til gågate.  

Det er blitt en gate der det skjer så mye underveis, med så 

mange benker, beplantninger, informasjonstavler og så tett 

med ulike inviterende butikkvinduer at folk gir seg tid, stopper 

opp og prater. Gaten er blitt et langstrakt plassrom. 

På torget rett nedenfor er det færre folk, der det er mer 

sparsomt med aktivitet; noen torgboder på gode dager, 

noen parkerte biler, noen lange fasader som gir lite 

tilbake til byrommet.
…

ˇPeter Butenschøn (2009)
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Vitalitet i byrom er resultatet av en tett  
kombinasjon av ulike aktiviteter og funksjoner.

Nøkkelen til å oppretholde et mangfold av byaktivitet ligger i at  
man har et relativt stort antall av mennesker med forskjellig smak 
og preferanser innenfor kort reiseavstand. Det vil si en relativt høy 
befolkningstetthet. 

Bolig og arbeidsplassen er to av de viktigste primærtypene i en 
bystruktur. Det er her det aller meste av tiden vår brukes, og reisen 
mellom bolig og arbeid er en viktig del av folks hverdag.

Andre primære funksjoner er noen typer butikker, f.eks  
matbutikker, utdanningsinstitusjoner, viktige rekreasjonsområder og 
underholdningsattraksjoner. Vitale byområder - og så mange av de 
forskjellige bydelene som mulig -  må ha mer enn en primærfunksjon, 
aller helst mer enn to (Montgomery, 1998).

Ser man på Lillehammer ser man en konsentrasjon av handel, 
næring og arbeidsplasser i det sentrale bybåndet, spesielt i sentrum. 
Det er også relativt store områder med næring nord for Rosenlund, 
og rundt Strandtorget, samt en liten konsentrasjon i Søre Ål.

Sammenligner man med befolkningstettheten og de ulike 
områdetypene i byen ser man at byen stort sett er segregert  
i rene bolig- og næringsområder, med unntak av sentrum.

Det er heller ikke spesielt høy befolkningstetthet. Høyest er den  
i sentrum, som også har en god funksjonsblanding mellom bolig, 
handel og næring, som støtter opp under sentrumslivet.

Sentrum omkranses av villaområder med lavere tetthet, mens man 
har større boligområder som er noe tettere i Nordre Ål på begge 
sider av Sigrid Undsets veg, og Messenlivegen langs Søre Ål, og 
områder som Suttestad og Busmoen.

De tettest befolkede  
områdene i Lillehammer har 
en tetthet på i overkant av 
4000 innbyggere per km2.

Til sammenligning hadde  
bydel Sagene i Oslo - som er et 
populært boligområde for unge 
familier - en tetthet på 12 000 

innbyggere per km2 i 2013  
(Oslo kommune, 2013). 
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Sentrum - Funksjonsblanding med tett befolkning, flere gode byrom

Bydelssentra - segregering av næring og bolig, få byromskvaliteter

Blokkområder - Store plenarealer, men lite funksjonelle møteplasser.  
Ikke tettere enn tradisjonell småhusområder og ingen bykvaliteter

Villaområder - omkranser sentrum, grønne kvaliteter og rolige gater.  
Kort avstand til sentrum, men har lav tetthet og monofunksjonelt.

Tette småhusområder - i bydelene, basert rundt skoler og barnehager,  
lite funksjonsblanding forøvrig

Næringsområder - lite funksjonsblanding, dårlig byromskvalitet

Nybolig-felt - byens randsone, langt fra sentrum, lite byrom,  
lite funksjonsblanding

Sentrums randsone - tett befolket, nært sentrale byrom men få egne.  
Noe funksjonsblanding

1.

3. 5.

7.

2.

4.

6. 8.

OMRÅDETYPER
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ˇHØGSKOLEN
Skoler

Barnehager

Matbutikker

Biblioteket

Skysstasjonen

Sykehuset
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HVERDAGSLIVETS MÅLPUNKTER:  
BUTIKK, UTDANNING  
OG SOSIALE FUNKSJONER
Bylivet er avhengig av byromsnettverkets relasjon 
til hverdagslivets målpunkter slik at det er lett og 
attraktivt å benytte og ta seg frem i byrommene for 
daglige aktiviteter. 

De sosiale funksjonene i byen som skoler, barnehager, biblioteker 
og viktige hverdagslivsmålpunkter som matbutikker er viktige 
primærfunksjoner og fellesrom i byen. Mye av den daglige 
mobiliteten og logistikken er knyttet til disse funksjonene, og 
hvordan de er organsiert har stor betydning for byens struktur og 
funksjon. 

For eksempel vil man med en stor spredning av ulike målpunkter 
med lange avstander og dårlig tilgjengelighet bygge opp under 
bilbruk i et byområde. Om derimot plasserer sosiale institusjonen 
på strategisk viktige steder, og integrere og engasjere de i byen, kan 
man skape positive effekter som påvirker områdene rundt. 

Ved å legge til rette for fysiske og programmatiske måter som 
institusjoner kan ta overlappende ansvar for områdene i og rundt 
dem kan byrommene, byromsnettverket og byens fellesrom 
forsterkes (Studio Gang, 2016).

Skolene i Lillehammer er viktige møteplasser for byens unge, men 
også deres foreldre. Skolene brukes gjerne om kvelden for møter 
og arrangementer, og har derfor også en utvidet funksjon som 
møtested. 

Barneskolene har fine lekeområder, og mange nærmiljøanlegg 
er i tillegg lokalisert sammen med skolene, og er viktige idretts-, 
aktivitets- og lekeplasser for nabolagenes innbyggere. Skolene 
fungerer derfor som en type "nabolagssentre". Her er det stort 
potensiale å bygge videre på i forhold til å utvikle byliv også i 
boligområder.

Barnehager og deres lokalisering er en viktig del av 
småbarnfamiliers logistikk, hvor henting og levering gjerne er 
utgangspunktet for hvordan man planlegger dagen, og hvordan 
man ferdes til og fra jobb. Enkel henting og levering i nærheten av 
hjem eller arbeid gjør hverdagen lettere, og legger bedre til rette for 
gange, sykling og kollektivtransport.

Av kartet ser vi at Lillehammer har en barnehagestruktur som 
er relativt spredt. Mange barnehager ligger godt plassert inne i 
boligområder med enkel tilgang. Det er allikevel forholdsvis lite 
sammenheng mellom bolig, arbeid, barnehager og skoler. Det er 
ingen barnehager i nærheten av bydelssentrene, og kun lengst i 
utkanten av sentrumssonen.

Dagligvarebutikken er et annet viktig sted i folks liv. På samme 
måte som med barnehager, er enkel tilgang til handling handling 
av mat og dagligvarer noe som gjør hverdagen lettere for folk. Om 
man i tillegg har muligheten til å kombinere henting og levering 
av barn med andre nødvendige formål vil man kunne skape gode 
synergieffekter.

Dagligvarebutikkene i Lillehammer ligger hovedsaklig i tilknytning 
til bydelssentrene, med noen unntak. De er gjerne lokalisert 
i forbindelse med hovedfartsårer for bil, og fremstår som 
hovedsaklig bilbasert.

Unntakene finner du i sentrum, med butikker på Bergsenghjørnet 
og i Nymosvingen, som ligger i et forholdsmessig tett befolket og 
besøkt område og derfor er bedre integrert i bystrukturen.

Smestadområdet er et interessant område i forbindelse med 
målpunkter i hverdagslivet, hvor man har dagligvarebutikk, to 
barnehager og både ungdoms- og videregående skole innenfor 
et område som er mer eller mindre bilfritt. Her har man god 
fremkommelighet til fots og med sykkel, og kan gjennomføre 
mange av hverdagens aktiviteter enkelt og i trivelige omgivelser. 
Det er allikevel langt til større arbeidsplasskonsentrasjoner, men 
hverdagslivskvalitetene som finnes i området gir et godt grunnlag 
for sykkel- og kollektivbruk.
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IDRETT VURDERES SJELDENT SOM BYLIV, MEN IDRETT OG AKTIVITET ER NOE AV DET 
SOM TREKKER FLEST FOLK UT I BYEN, SKAPER MEST LIV OG ER DE VIKTIGSTE SOSIALE 

MØTEPLASSENE. IDRETTS- OG AKTIVITETSOMRÅDENE HAR DERFOR STORT POTENSIALE 
FOR UTVIKLING AV BYROM OG BYLIV

ˇIdrett, aktivitet og lek som aktivator i gårdsrom - 1:1 Landskab
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Idrett og aktivitet er en stor del av Lillehammers identitet.  
Idrettsanleggene er en viktig arena for byens liv, og noen av de viktigste sosiale møteplassene.

Sportsplassen har etter oppgraderingen blitt et velfungerende, sentrumsnært aktivitetsrom.

Stampesletta er senter for idretten i byen, og blir styrket ytterligere når NTG og Idrettens hus 
flytter inn.

Andre idretts- og nærmiljøanlegg fungerer også som byrom og sosiale møteplasser i mindre skala.  
Gode eksempler er Kringsjåbana og anleggene rundt skolene i byen. 

Idrettsanleggene er hovedsaklig plassert et godt stykke fra det sentrale byområdet,  
og dårlig forbundet med resten av byen. Unntaket er Sportsplassen som ligger nærmere sentrum.

En sentral utfordring er at idrettsområdene i dag ikke er knyttet til andre byrom og 
byromsaktiviteter.

Et stort potensial er å utvikle nye aktivitetsområder i sentrale områder som  
kan bidra til nye former for byliv, og øke tilbudet i fremtidge fortettingsområder.

Om det høye nivået av idrettsaktivitet i byen kan utnyttes i kombinasjon med annet byliv  
vil man kunne skape gode synergieffekter og økt nivå av samlet liv i byen.
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ˇSportsplassen: Asgeir Melbø / Facebook ˇStampesletta

Stampesletta har allerede et torg, og er i ferd med å få et veldig godt 
grunnlag for mer aktivt byliv ˇFredrik Grønningsæter / GD

Idretts- og nærmiljøanlegg
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Aktivitetsområder bidrar med byliv også om vinteren. Godt tilrettelagt 
aktivitetsområde i ÖstersundˇEwa Westermark / Gehl Architects

Multifunksjonelt byrom som er tilrettelagt for lek, opphold, aktivitet, 
servering og overvannshåndtering.ˇDe Urbanisten / Landarchs.com

Idrettsanleggene er viktige møtesteder i byen,  
og kan karakteriseres som viktige og aktive byrom. 
Når man snakker om byliv i Lillehammer er disse 
områdene noen av de viktigste - både om sommer  
og vinter - med stort potensiale.

Områder som Stampesletta og Sportsplassen er fulle av aktivitet 
dagen lang, hele året. Idrett og aktivitet er viktig i Lillehammer, og 
disse anleggene er derfor meget sentrale i byens sosiale liv.

Mange av idrettsanleggene har gjennomgått oppgradering 
i de senere år og er av god kvalitet med bla. mange nye 
kunstgressbaner, i tillegg til basketkurver, sandvolleyballbaner, 
skatemuligheter og islegging om vinteren.

Sportsplassen har etter oppgraderingen blitt et viktig samlingspunkt 
for idrett og aktivitet, og blitt et svært aktivt byrom i et viktig 
kulturmiljø. Dette er et eksempel på god byromsutvikling som 
er forankret i byens identitet. Allikevel er idrettsområdene 
segregert fra resten av byen, og har ofte kun en aktivitet. Få av 
idrettsområdene er tilrettelagt som møteplasser med funksjoner 
utover idrett. 

Ved å videreforedle disse områdene som allerede er viktige 
destinasjoner, og utvide tilbudet med andre aktiviteter og tilbud kan 
de bli enda viktigere som møtesteder for flere ulike grupper i byen. 
Dette er spesielt viktig med tanke på at grupper som f.eks ungdom 
som ikke driver med idrett mangler gode møtesteder.

På Stampesletta er det i ferd med å utvikle seg en interessant 
funksjonsblanding rundt hallene, med Aktivklinikken, NTG, 
Idrettens Hus, nye studentboliger, i tillegg til aktiviteten inne 
i hallene, på fotball og friidrettsbanene, og turismen. Det er 
også flere arrangementer her i løpet av året. Dette gir en god 
funksjonsblanding, som kan gi grunnlag for mye liv som er sterkt 
knyttet opp mot byens identitet, om det tilrettelegges for gode 
møtesteder i uteområdene.

Idretts- og aktivitetsområdene ligger i stor grad et stykke utenfor 
sentrum, og er lite sammenkoblet med byens øvrige byliv. De bidrar 
derimot til mye liv og aktivitet der hvor det er lite grunnlag for 
tradisjonelt byliv, og sprer aktivitet rundt i byen.

Med idretts- aktivitetsområdene er det store potensialer, både med å 
videreutvikle aktiviteten i bydelene men også å vitalisere det sentrale 
byområdet. Ved å koble de sammen med eksisterende strukturer kan 
man oppnå en god synergieffekt. Balløkker og aktivitetsområder bør i 
tillegg anlegges og knyttes opp mot sentrale byrom.

Nærmiljøanleggene er ofte plassert i nærhet til skoler, og sammen 
fungerer de gjerne som viktige møtesteder i bydelene. Dette gir et 
spennende potensiale som en form for "delbydelssentre", om det 
tilrettelegges for et utvidet sosialt og kulturelt liv i uteområdene 
rundt nærmiljøanleggene og skolene.

Idrettsplassene er viktige møtesteder Idrettsplassene har stort potensiale for byliv

IDRETTSANLEGGENE
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"TORG, PLASSER OG ALLMENNINGER ER MULTIFUNKSJONELLE, OFFENTLIGE PLASSER MED 
MYLDRENDE FOLKELIV, OG UTGJØR EN VIKTIG BRIKKE I BYEN. MULIGHETEN FOR Å BESØKE 
SAMME BYROM OG SE ANDRE MENNESKER, ER ET AV DET OFFENTLIGE ROMS VIKTIGSTE 

OPPGAVER. DISSE BYROMMENE ER OGSÅ VIKTIGE SOM IDENTITETSSKAPENDE ELEMENTER" 

ˇAsplan Viak og Spacescape 2016, s.102

Jubilee Square, Leicester - LDA Design »
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ˇP4/Storgata nord: Lite adkomsttorg, rotete og lite funksjonelt.  
Fremstår lite attraktivt.

ˇFylkeskommunen Adkomstplass, skaper et pusterom i byen.  
Rotete utforming og adskilt fra gaten.

ˇLilletorget: Mye potensiale men fremstår lite attraktiv og brukervennlig

ˇSigrid Undsets plass: Fungerer godt. Intim plass med god kvalitet  
og flere attraksjoner.

ˇBryggerikvartalet: Delvis bra forsøk på å skape et plassrom ifm. ny 
utbygging. Tilbyr lite for mennesker og fungerer ikke som oppholdsrom.

ˇKinoen: Adkomstplass for kinoen, god kvalitet, skaper et lite miljø  
og et attraktivt pusterom i byen. Noe adskilt fra gaten.ˇMesna senter: Attraktiv i flott bygningsmiljø med særegne butikker.

ˇStortorget: Stort, svak forbindelse til gatene rundt, lite aktivitet med unntak 
av museet og noe torghandel. Fungerer bra som og er et viktig seremonitorg.

EKSISTERENDE 
TORG OG PLASSER
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ROSENLUND

SENTRUM

VINGNES

SØRE ÅL

SIGRID UNDSETS PLASSS

LILLETORGET 
OG MESNASENTERET

P4

BRYGGERIKVARTALET

STAMPESLETTA

SKÅRSETLIA

GÅGATA

STORTORGET

KULTURHUSET BANKEN

JERNBANETORGET

KINOEN & BIBLIOTEKT

FYLKESKOMMUNEN

PLANLAGT TORG

TORG OG PLASSER

Det finnes en del torg og plasser i det sentrale byområdet.  
Ellers i byen er det fravær av tradisjonelle byrom.

Eksisterende torg og plasser er generelt  
av lav kvalitet og innbyr lite til liv og opphold.

Det er få funksjoner og attraksjoner i tilknytning til plassene, og de 
som finnes har lite kontakt med livet i byrommet. For eksempel er 
Kunstmuseet som attraksjon på Stortorget ikke fullt utnyttet i byrommet. 

Majoriteten avåpne plasser med belegning i byen benyttes helt eller 
delvis til parkering og/eller kjøring. Dette gir et inntrykk av byen som lite 
tilrettelagt for mennesker.

Unntaket er Sigrid Undsets plass som har mye aktivitet,  
samt Gågata som fremstår som et langstrakt plassrom og er full av liv.

Helt eller delvis bilfrie torg og plasser
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Bytorgene kan være mye mer

Byen har en håndfull torg og plasser som grovt 
kan deles i to kategorier: de store bytorgene og 
forplasser. Generelt er kvaliteten på torgene og 
plassene i byen lav. 

Bytorgene er Lilletorget, Sigrid Undsets plass, Stortorget og 
Jernbanetorget. Av de fire er det kun Sigrid Undsets plass som 
fungerer som et godt plassrom. 

Sigrid Undsets plass ligger godt plassert midt i Gågata, med en 
god romlig definisjon og flere utadvendte funksjoner, uteservering 
og sitteplasser. I tillegg er det mange arbeidsplasser rundt torget. 
Det er et godt eksempel på en god, urban plass. For de andre er 
situasjonen annerledes, med ulike utfordringer.

Lilletorget har mye potensiale med plassering ved Mesnaelva i 
enden av Gågata, men har dårlig kvalitet i utforming og lite kontakt 
med funksjoner rundt plassen. Det er gode solforhold, men det er 
få steder å sette seg ned.

Stortorget brukes i dag hovedsaklig til parkering. Det er et relativt 
flott klassisk byrom med kvalitetsmaterialer, i et bymiljø med høye 
arkitektoniske kvaliteter. Torget er byens seremoniplass ved større 
begivenheter gjennom året. Det er derimot lite aktive funksjoner, 
funksjonene som finnes er dårlig utnyttet i rommet og det er lang 
avstand til fasader og dårlig integrasjon med gatene rundt. Dette 
skaper lite liv i hverdagen. 

Jernbanetorget har alle utfordringene både Stortorget og 
Lilletorget har, men få eller ingen av kvalitetene. Stasjonsbygget 
er flott, og har en del aktivitet og blant annet en kafé. Torget har 
derimot dårlig definisjon, stor trafikk av busser, og bebyggelsen 
rundt vender seg vekk fra plassen. Det er dårlig forbindelse mot 
sentrum, og vanskelig veifinning om man ikke er kjent. I dag er det 
et lite hyggelig sted å oppholde seg, og kun en plass man går hurtig 
igjennom.

Adkomstorg har potensialer som pusterom i byen
I tillegg til bytorgene har byen en rekke adkomsttorg. Disse 
plassdannelsen skaper en flott variasjon i byen. selv om det ikke 
skaper mye liv i seg selv eller er fulle av yrende folkeliv, gir de 
møtesteder og pusterom i bystrukturen.

De fleste adkomsttorgene er plassert i sentrum, men man har ett 
ved Håkons Hall og ett i Skårsetlia som ikke er plassert i en tett 
bystruktur. Disse danner allikevel byrom som gir en ekstra kvalitet i 
områder som ellers er dominert av veier, boliggater og privat areal.

Plassene er av gjennomgående lav kvalitet, med dårlig 
tilrettelegging for opphold og sosial interaksjon. Med relativt få 
modifikasjoner kan disse plassene utnyttes på en mye bedre måte 
bystrukturen.

Bydelssentrene mangler offentlige rom

I bydelssentre er det fravær av torg, plasser og offentlige rom 
generelt. Det er ingen strøksgater, møteplasser eller uterom utover 
parkeringsplasser. 

Det er planer om et torg ved Rosenlund bydelssenter, men 
generelt følger bydelssentrene en bilavhengig modell som er lite 
tilpasset byliv for mennesker. Det er ingen funksjonsblanding og 
dårlig forbindelse til den øvrige bystrukturen for gange, sykkel og 
kollektivtransport. Her er det stort forbedringspotensiale.

Byliv også om vinteren på et torg i Östersund,  
kombinert med aktivitet og lek.ˇEwa Westermark / Gehl Architects

Stortorget i Hamar har blitt en attraktiv plass og møtested i sentrum 
 ˇBjørbekk og Lindheim

Lek og aktivitet forsterker bylivet på torget i Arendal 
ˇ Per Olav Røgler Ramstad
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"BYENS NETTVERK AV GATER, SYKKELVEIER OG GANGLINJER SKAPER NÆRHET  
OG TILGJENGELIGHET, DET FÅR MENNESKER OG TILBUD TIL Å SAMVIRKE.  

DE UTGJØR OFFENTLIG ROM SOM ER EN GRUNNFORUTSETNING FOR ALLE BYER.  
DET OFFENTLIGE GATEROMMET ER BYENS BLODÅRER"

ˇAsplan Viak og Spacescape 2016, s.125

Levende bygate - Mikael Colville-Andersen / Copenhagenize »
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Gågata, Elvegata og Mesnasenteret: fungerer som gode byrom og sosiale 
møtesteder med attraktive kvaliteter.

Kirkegata: Byens andre hovedgate. Den har mange viktige attraksjoner og 
mye potensiale, men fungerer ikke som en aktiv bygate i dag. Mesnasenteret: Et intimt byrom med mye aktivitet og gode kvaliteter

Jernbanegata: Sentrale sidegater er viktige byrom i tillegg til forbindelser 
men utfyller ikke dette potensialet i dag.

Fåberggata ved Rosenlund: Utenfor sentrum er det få bykvaliteter 
og mye karakter av veianlegg

Wieses gate: Et godt eksempel på tiltak som gir sentrumsgatene økte 
byromskvaliteter med utvidet gangsone, beplantning og benker.

Nymosvingen: Noe aktivitet, men i liten grad en aktiv bygate. Viktig forbindelse 
fra Lilletorget til Kirkegata tilrettelagt for sykkelˇLillehammer Kommune

Riksveg 213: Hovedtrafikkåren fra sør til nord. Den er dominert av biltrafikk 
men innehar noen bykvaliter, blant annet gamle trehusmiljøer.

Gudbrandsdalsvegen: Utenfor sentrum skifter man fra gate til vei. Bygningene 
skaper ikke rom og det er få kvaliteter og attraksjoner for mennesker.

ˇNymosvingen: Lillehammer Kommune
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SENTRUM

VINGNES

SØRE ÅL

ROSENLUND

STORGATA SØR

STORGATA NORD

GAMLEVEGEN

GÅGATA

ELVEGATA

MESNASENTERET

KIRKEGATA

VINGNESGATA

JERNBANEGATA

NYMOSVINGEN

WIESES GATE

NORDRE GATE

GATER

Storgata er byens viktigste gate, med Gågata som det klart sterkeste 
byrommet i Lillehammer.

I sentrum er det flere gater med potensiale som gode bygater, men 
kvalitetene som finnes er dårlig utnyttet i dag.

Kirkegata, Gamlevegen og mange av sidegatene har kvaliteter og stort 
potensiale. Spesielt Kirkegata og Nymosvingen har stort potensiale som 
aktive sentrumsgater.

Når man forlater sentrumsområdet glir gatekarakteren fort over i en 
"veikarakter" hvor gatesnittet er bredere og man mister forholdet 
mellom gaterom og bygg.

Utenfor sentrum finnes det derfor lite som minner om tradisjonelle 
strøksgater og byromskvaliteter i veinettverket.

Et flott unntak er Vingnesgata som har sterke byromskvaliteter. Siden det 
er en boliggate er det allikevel få attraksjoner utover Vingnesvika.

EKSISTERENDE GATER MED BYROMSKVALITETER
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SENTRUM

VINGNES

SØRE ÅL

ROSENLUND

STORGATA SØR

STORGATA NORD

GAMLEVEGEN

GÅGATA

ELVEGATA

MESNASENTERET

KIRKEGATA

VINGNESGATA

JERNBANEGATA

NYMOSVINGEN

WIESES GATE

NORDRE GATE

Noen gater i sentrumsområdet fungerer godt. I 
tillegg finnes det et stort potensial i noen gater som 
ikke fungerer optimalt i dag. Generelt er det allikevel 
jevnt over lav kvalitet på gaterommene i byen.

Miljø, trafikk, lokalklima, luftforuresning osv. er nå blitt viktige 
tema i byutvikling, der gode løsninger for byrom må få forrang før 
rene trafikale utformingsregler. For å kunne planlegge for større 
grad av gange og sykkel må våre gater og gaterom igjen bli et av 
byens viktigste byrom, der estetikk og funksjonalitet for de myke 
trafikantene, ikke bilen, er styrende for utviklingen  
(Asplan Viak & Spacescape, 2016, s.126).

Gågata er et flott byrom med mye liv. Den fysiske utformingen 
fremstår noe utdatert, men fungerer godt.

Kirkegata har mange viktige kulturfunksjoner og noe handel, 
service og servering. Denne fungerer som en sekundær 
hovedgate, og har en viktig strategisk plassering mellom Gågata og 
Jernbanetorget. Er noe preget av mye trafikk og parkering, og har 
større potensiale enn slik den er i dag.

Tverrgatene i sentrum har noe handel og aktivitet men har 
mye større potensiale som byrom om de utnyttes bedre. De kan 
bidra godt til å spre mer liv og aktivitet mot Stortorget, Kirkegata 
og Jernbanetorget. I tillegg har de flotte utsyn mot Mjøsa og 
åsryggen på andre siden. Wieses gate er et godt eksempel på 
en oppgradering som gir økt kvalitet og potensiale for mer liv i 
tverrgatene.

Oppgradering av Torggata til en av Oslos mest attraktive gater med mye 
byliv og plass til alle typer trafikanterˇ Oddrun Helen Hagen

Enkel gateoppgradering som tilfører økt byromskvalitet i Son 
ˇTom Dyring

Enkel gateoppgradering som tilfører økt byromskvalitet  
i Vogts gate, OsloˇIngrid Wendelbo

Storgata i begge retninger fra sentrum har en sterk identitet med 
definert gateløp og er viktige gang- og sykkelforbindelser med god 
tilrettelegging. Dette gir gaten en fin byromskarakter og et flott 
potensial.

Gamlevegen er den gamle hovedvegen fra Oslo til Trondheim 
og har delvis gode kvaliter med et definert gateløp i gammelt 
trehusmiljø. Viktig som gang- og sykkelakse i byen.

Byens øvrige gater fremstår som mange andre gater i norske 
byer med generelt få spesielle kvaliteter, er ofte lite definerte og 
domineres av kjøring og parkering.

Smugene og bakgårdene i sentrum er godt definerte og 
har gode romlige kvaliteter. Noen utnyttes til servering, mens 
andre i dag benyttes til parkering eller står tomme. Her er det mye 
potensiale å bygge videre på. Smugene og bakgårdene er samtidig 
viktige rom i byen som må tas vare på ved en fortetting. 

I bydelssentre er det fravær av strøksgater og gater med gode 
byromskvaliteter. 

Bygatene har generelt få byromskvaliteter
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PARKER ER BYENS GRØNNE LUNGER, SOSIALE MØTESTEDER,  
REKREASJONSOMRÅDER, FELLESHAGER OG LEKEPLASSER.  

FORSKNING VISER AT NÆRHET TIL GRØNNE BYROM FREMMER HELSE OG VELBEHAG.  
DE GIR MULIGHET FOR REKREASJON, RO OG NÆRHET  

TIL HVERDAGSLIGE NATUROPPLEVELSER. 

Philadelphia Navy Yards - Halkin Mason Photography »
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ˇNordre Park: Lillehammer Kommune

Badedammen har flotte parkmessige kvaliteter i tillegg  
til badeplassen, og fungerer flott som en bypark.

Maihaugen er et friluftsmuseum med en viktig parkfunksjon som kan 
utnyttes ytterligere. ˇLillehammer.com

Bruparken er en lite brukt park med dårlig forbindelse mellom de ulike 
delene av parken, og parken og byen.

Utsiktsbakken er en klassisk bypark med et ikonisk motiv av byen.  
Viktig for byens identitet ˇMarius A. Berge / Digitalt Museum

Søndre Park er del av en storslått parkakse som strekker seg fra Lillehammer 
videregående skole til Lillehammer Kirke ˇLillehammer kommune

Det er gode kvaliter i parken, men den er lite definert, støyutsatt  
og fremstår som lite besøkt og lite engasjerende ˇLillehammer kommune

Søndre Park et aktivt, grønt byrom som samler store mengder folk om 
sommeren. Kaféen er en viktig attraksjon ˇTommy Antonsen akobsen / GD

Parken har en store kvaliteter med en flott klassisk utforming, godt 
vedlikehold og frodig beplantning  ˇTommy Antonsen akobsen / GD

EKSISTERENDE 
PARKOMRÅDER
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DE BLÅ OG GRØNNE BYROMMENE

PARKENE

Lillehammer har få parker, og lite kultur for å benytte parkene. 

Unntakene er Søndre park og strandområdene ved Mjøsa 
som er populære destinasjoner på fine sommerdager  
og har god standard.

Søndre park er byens flotteste grønne rom.  
Parken har en god opparbeidelse og fremstår som  
en velholdt og attraktiv, klassisk park. 

Badedammen og Strandpromenaden kan trekkes frem  
som andre områder med gode, parkmessige kvaliteter.

Strandpromenaden er et godt eksempel på et multifunksjonelt  
byrom med gode rekreasjonsverdier og bade- og aktivitetsmuligheter.  
Den fungerer som et kombinert rekreasjons- og aktivitetsområde.

Det er ellers en gjennomgående akseptabel standard i byens 
grønne rom, men ofte behov for oppgradering og aktivisering.  

Som de andre byrommene er parkområdene også gjennomgående 
lite bundet sammen med de øvrige offentlige rommene i byen.  
Mange er vanskelig tilgjengelig og det er liten synergieffekt mellom dem.
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Byen har et fåtall parker, og lite kultur for parkliv. 
Det er mange private hager i byen, og kort avstand til 
skogs-, fjell- og friluftsområder

Parkene har en tradisjonell utforming og programmering, som 
er lite mangfoldig. Dette svarer ikke på de krav og behov som 
dagens brukere har. De er heller ikke bundet sammen med gode 
forbindelser til øvrige byrom og gater. 

Et hederlig unntak er Søndre park som er godt brukt i 
sommerhalvåret, både dag og kveld. Søndre park er del av en viktig 
parkakse med Lillehammer VGS, Lillehammer Kirke og Hammer 
gård. Kafé og ølservering sørger for aktivitet, og parken er også et 
populært sted for opphold og sammenkomst.

Nordre park er byens andre sentrumspark, men har lite tilbud, er 
dårlig definert, har lite bruk og fremstår som slitt og bråkete.

Utsiktsbakken er en mindre park med klassisk utforming og en 
ikonisk utsikt over byen. Viktig historisk og symbolsk for byen men 
lite brukt.

I tillegg har du de mindre klassiske parkområdene som er viktige. 
Badedammen har en parkmessig følelse og et badeanlegg i 
Mesnaelva. Anlegget begynner å bli slitt og det er få fasiliteter.
Bruken har falt de siste årene, men har stort potensiale som byrom.

Strandpromenaden har blitt et av de mest benyttede 
grøntområdene og er svært vellykket, med stort grøntareal, 
badestrand, sandvolleybaner og skatepark.

Vinterparkliv i Östersund 
ˇEwa Westermark / Gehl Architects

Barnas naturrom - nye måter å tenke parkog naturopplevelser 
ˇMulticonsult AS

Flerfunksjonell park som kombinerer grønne kvaliteter  
med mye liv og aktivitet i DrammenˇArne Flothyl

Byens parker trenger en ny giv
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Å HA EN STRANDLINJE I BYEN KAN SKAPE  
FANTASTISKE REKREASJONS- OG FRILUFTSKVALITETER

Park ved innsjøen i den lille byen Körbecke, Tyskland   
ˇClaudia Dreysse

BYROMSANALYSE LILLEHAMMER 78



EKSISTERENDE 
STRANDOMRÅDER

Strandpromenaden er et populært rekreasjonsområde 
ˇKnut Storvik / GD

Vingnesvika er en stor attraksjon for strandliv 
ˇLillehammer Kommune

Vingnesvika er også et viktig aktivitetsområde om vinteren 
ˇLillehammer Kommune

Fugletårnet er et spennende innslag på Mosodden 
ˇBjørn Karlsen / Facebook

Mosodden populært både for bading og turgåing 
ˇoptimistgammeln.blogspot.no

Innslag av kunst gir nye opplevelser 
ˇGD

Strandpromenaden benyttes også til vinteraktiviteter 
ˇBjørn Karlsen / Facebook
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STRANDLINJEN

Strandlinjen mot Mjøsa har i de senere år fått et nytt liv 
med oppgraderingen av Strandpromenaden.

Deler av strandlinjen fremstår nå som svært aktiv og attraktiv. 
 I tillegg til Strandpromenaden er også Mosodden og Vingnesvika  
populære destinasjoner både sommer og vinter.

Strandlinjen sliter med dårlige forbindelser til resten av byen,  
spesielt mot sentrum.

Videre utvikling av strandlinjen har store utfordringer  
i form av E6 og Strandtorget som stenger byen fra vannet.

BYROMSANALYSE LILLEHAMMER 80



Byen har lagt mye vekt på Strandpromenaden, 
og utviklet en relativt bra, sammenhengende 
struktur langs østsiden av Mjøsa, med gode stier, 
badestrender og ulike funksjoner som fotballbaner, 
skate-anlegg, sandvolleyballbaner, frisbeegolf, og 
nylig et fuglekikketårn.

Den grønne strandlinjen bidrar til byens grønne inntrykk og identitet.

E6 går parallelt med og inntil strandlinjen i store deler av området. 
Området fungerer relativt godt på tross av dette, men mulighetene 
for videreutvikling er begrenset i den nordre delen på grunn av E6.

Sør for Strandtorget er området parkmessig opparbeidet, av god 
kvalitet og meget godt besøkt. 

Forbindelsene fra Strandpromenaden til sentrum er av varierende 
kvalitet og vanskelige å finne.

På vestsiden av Mjøsa har man et flott område i Vingnesvika med 
badeplass, stupetårn og skøytebane på Mjøsisen om vinteren. 
Rundt resten av Vingnes er det lite tilrettelagt for bruk og ferdsel 
med unntak av småbåthavna. Her det mye uutnyttet potensiale.

Arkitektur som tilrettelegger for aktivitet i vannet  
i Faaborg, DanmarkˇUrban Agency

Honrsbergs strandpark i Stockholm 
ˇNyréns architects

Strandlinjen er på veg
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ˇByrom langs elven Saône - BASE Landscape Architecture 

VANN ER EN AV DE STØRSTE KVALITETENE MAN KAN HA I EN BY.  
VANNVEIER OG ELVEKORRIDORER SOM KAN BLI FLOTTE BYROM, GRØNNE PUSTEROM, 

REKREASJONSOMRÅDER OG GI UNIKE NATUROPPLEVELSER I HVERDAGEN.
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ˇSkurva er dårlig ivaretatt og potensialet ikke utnyttet ved Rosenlund

ˇBæla har flotte naturkvaliteter og stort potensiale i Hovemoen

ˇMesna er delvis tilrettelagt som oppholdssted ved Elvegata/Mesnasenteret

ˇKraftstasjonen representerer natur- og historiekvaliter som hvor 
byromspotensialet ikke er utnyttet

ˇÅretta har et stort potensiale til å b li en større kvalitet i Søre Ål

ˇIndustriell flomsikring som ikke ivaretar naturkvaliteter, men er 
tilrettelagt for bevegelse langs elven - Lillehammer Kommune

ˇSkurvas utløp kan være et betydelig mer attraktivt stedd enn i dag

ˇSkurva er et godt eksempel på et potensiale til å skape byrom med gode 
kvaliteter som er dårlig utnyttet i nye byggeprosjekter

EKSISTERENDE 
ELVEKORRIDORER
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ELVEKORRIDORENE

Elvene er en viktig del av Lillehammers identitet.

Elvekorridorene bidrar med blå og grønne kvaliteter langt inn i bykjernen, 
og er et karakteristisk element i byens form.

Elvekorridorenes potensiale i byen er lite utnyttet. Det er få møtesteder  
og opparbeidede park- eller byrom langs elvene. 

Korridorene har over årene blitt oppstykket og fragmenterte.  
Flere deler av elvene er lagt i rør, og mange steder er det vanskelig 
å ta seg frem langs elvekorridorene.
 
De siste års flomskader har ofte forverret situasjonen.  
Mange av tiltakene som er gjort i etterkant har ikke bidratt 
til å utnytte elvene som en ressurs i byen.
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Elvene i Lillehammer har alltid vært viktig som 
energikilde for industrien, som arena for sosiale 
aktiviteter, badeplass, skirenn etc. De utgjør sterke 
fysiske elementer og kvaliteter i byen. 

Igjen er de blitt aktualisert som viktige elementer nå byen skal 
rustes for fremtidige klimautfordringer med mer og kraftigere 
nedbør. Elvekorridorenes tilstedeværelse i byen gjør Lillehammer 
bedre rustet for de utfordringene som kommer i form av mer 
nedbør i fremtiden.

Korridorene fremstår noe oppstykket og fragmenterte. Mesnaelva 
og Åretta går i dagen langs hele strekningen, mens Skurva er 
rørlagt i deler, samt renner gjennom en del private eiendommer. 
Maihaugbekken er rørlagt i store deler.

Elvekorridorene er vanskelig å navigere, med få gangforbindelser 
som går på langs. Mesnaelva er den eneste man delvis har mulighet 
til å bevege seg langs igjennom byen. 

Mesnaelva har store opplevelseskvaliteter men disse er vanskelig å 
nå i dag, og lite tilrettelagt for besøk og bruk.

Det er få møtesteder, sosiale områder og byrom i forbindelse med 
korridorene.

En del viktige funksjoner som idrettsanlegg, skoler, bydelssentre og 
sentrum i seg selv er tett knyttet til elvekorridorene.

Korridoren deler opp byen og gir den et grønt preg og identitet til 
ulike områder

Overvann og flomsikring er dårlig løst i dag, med lite fokus på 
byromsperspektivet og bynaturen. Den økologiske verdien er i liten 
grad ivaretatt gjennom byen, og har mye større potensiale enn i 
dag. Et eksempel på dette er Skurva gjennom Rosenlund.

Det er et stort potensiale i å danne gode, spennede og unike 
byrom der elvekorridorene treffer den urbane strukturen. Det 
gjennomføres en del flomsikring for tiden. Disse tiltakene bør 
gjennomføres slik at de bidrar til å gjøre elvedragene til en ressurs 
for byen.

Elvekorridorene og de blå-grønne strukturens tilstedeværelse i 
sentrum bør løftes frem, gang- og stisystemene utbygges, samt 
at utvikling av nye byrom i forbindelse med elvekorridorene bør 
utnytte potensialet i større grad enn i dag.

Turvei langs Alna som åpner natur- og kulturkvaliteter for bruk 
ˇCOWI AS

Perreaux River Bank - Godt tilrettelagt for bevegelse og kontakt med vannet 
ˇBASE / Landezine

Spektakulær sti i røft terreng 
ˇ-

Flomsikring og byromsutivkling med gangforbindelse langs elva i Brummundal 
ˇKari Bentdal

Bjerkedalen park. Elvekorridor som byrom og felles uterom i boligområde 
ˇCamilla Jensen

Lite inngrep, stor effekt. Elven blir et sted å være 
ˇ-

Elvekorridorene har masse potensiale - bruk det
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Fortetting og nye byrom med blå og grønne kvaliteter  
i Hammarby Sjöstad - Madeleine d'Ersu »

GOD FORTETTING KAN BIDRA MED BYLIV, REDUSERTE TRANSPORTBEHOV, 
MILJØVENNLIG UTVIKLING OG NYE BYROMSKVALITETER. DET KAN GI 

BEFOLKNINGSGRUNNLAG FOR NYE ARENAER FOR SOSIALE MØTER OG ØKT 
KUNDEGRUNNLAG FOR LOKALE BEDRIFTER.
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06—FORTETTING OG KOMPAKTBY 
SOM BIDRAG TIL BYROM OG BYLIV 

Fortetting i sentrale byområder er blitt et viktig tema 
i byutviklingen. Også i Lillehammer er det et ønske 
fra kommunen om en mer kompakt byutvikling. 
Konsentrasjon av mennesker kan sies å være byens 
grunnfunksjon, og tetthet er derfor viktig for å sikre 
vitale byer. 

Det er bred enighet om at en tett og funksjonsblandet by sikrer 
en levende og mer mangfoldig by. Her er funksjonsblandingen 
essensiell – at byområdene utvikles som en blanding av boligformål 
og andre formål, slik som næringsvirksomhet og offentlig og privat 
service. Tanken er at samlokalisering av boliger og servicetilbud 
skal bidra til økt vitalitet og bruk av lokale tilbud, samt å redusere 
transportbehovet ved at innbyggerne i større grad kan gå og sykle 
til daglige gjøremål.

Kompakt byutvikling og økt tetthet har derfor en rekke fordeler. Den 
legger til rette for møter og utveksling av idéer og tjenester, som gir 
vekst og velferd, og skaper gode forutsetninger for servicenæring 
og bærekraftige transportformer. En mer geografisk konsentrert 
befolkning kan gi større kundegrunnlag til lokale bedrifter, og 
øke innovasjon i næringslivet. Samtidig bidrar den til mindre 
klima- og miljøforurensing. Kompakte byer legger også beslag 
på mindre ubebygd areal. Dette er fordelaktig for å oppnå lavest 
mulig omdisponering og inngrep i naturområder, økosystemer og 
produktiv landbruksjord. Målet er også å skape arenaer for sosiale 
møter og aktiviteter hvor ulike mennesker kan bo og trives. (Asplan 
Viak & Spacescape, 2016)

Majorstua i Oslo—Et av Norges tettest befolkede områder  
og samtidig et av de mest attraktive stedene å boˇ Lasse Tur
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BYDEL NORD
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VINGNES

Fortettingsprosjekter - gjennomført og planlagt

EKSISTERENDE UTBYGGINGSMØNSTER

Som vi har sett tidligere er Lillehammer generelt 
preget av spredt bystruktur med relativt lav tetthet 
og lite funksjonsblanding. Dette har ført til en høy 
avhengighet av biltransport i dagliglivet, og til 
økende problemer med trafikkavviklingen i sentrum. 
Lillehammer har en fortettingsstrategi for å endre 
denne situasjonen, som den siste tiden har ført til en 
økning av fortettingsprosjekter i bykjernen. Samtidig 
er det et ønsket om å opprettholde boligtilbudet i 
bydelene og grendene for å sikre en utvikling også der. 

Fra utbyggingsmønsteret i den siste kommuneplanperioden kan 
man trekke noen erfaringer samt peke på forhold som det er viktig 
å fokusere på i fremtidige fortettingsprosjekter. Det er ikke gjort en 
dybdestudie, men gjort generelle vurderinger basert på tilgjengelig 
informasjon.

Av utbyggingsprosjekter i Lillehammer de siste årene ser vi at det 
har blitt gjennomført noe fortetting i sentrumsområdet, i henhold 
til fortettingsstrategien. Allikevel har majoriteten av utbyggingen 
foregått lenger unna sentrum, mens de store fortettingsplanene i 
sentrumsnære områder foreløpig ikke er realisert. 

Skogenfeltet er byens største byggefelt med eneboliger, mens det 
er blitt bygget mange rekkehus i Fagstadlia. Eneboliger og rekkehus 
er populære i Lillehammer, og det er stor etterspørsel etter disse. 
Begge disse områdene er allikevel i utkanten av byen, og kan ikke 
sies å være i gangavstand til sentrum. 

Majoriteten av leilighetsutbyggingen de siste 10-15 årene har 
foregått på Smestadmoen. Dette området er også et godt stykke 
utenfor sentrum, og området er bygget ut uten særlige bykvaliteter. 
I tillegg er det blitt bygget noe i sentrum, hovedsaklig rundt 
Bryggerikvartalet, men også Fagstadhaven. 
Dette oppfattes som positivt for sentrum, men samtidig som disse 

prosjektene er bygget ut med en relativt god bykarakter har de 
bidrat lite til byrommene og bylivet rundt.

Eksisterende utbyggingsmønster kan altså beskrives som "både 
og", med en oppfattet overvekt av utbygging utenfor den sentrale 
bykjernen. Man kan derfor trekke konklusjonen at den siste tids 
utbyggingsmønster ikke har bidratt til å endre fordelingen av 
innbyggere i og utenfor sentrum, og kan føre til økt bilavhengighet i 
byen. De prosjektene som er gjennomført i sentrum kan heller ikke 
vurderes til å direkte ha bidratt til økt byromskvalitet. 

I løpet av det siste året begynner man allikevel å se resultater av 
fortettingspolitikken, både med flere prosjekter under bygging og 
under planlegging. Det vil bli viktig å følge opp disse og andre nye 
prosjekter slik at man sikrer god kvalitet for byen.

Om man ønsker å oppnå målene med økt tetthet i bykjernen og 
økt gange-, sykkel- og kolletivandel må man derfor fortsette å 
satse sterkere på utbygging i sentrumskjernen og bydelssentrene, 
med gode bykvaliteter, attraktive uterom og økt grad av 
funksjonsblanding. Dette vil kunne skape tyngdepunkter  av mer 
urban og vital karakter, som kan bli en positiv tilvekst til byen.

Fremtidige utbyggingsplaner viser en større konsentrasjon i 
sentrum og rundt bydelssentrene, spesielt i Bydel Nord. Om dette 
gjennomføres på en god måte anses det som en positiv utvikling for 
byen.
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Grønne og naturnære bomiløjer er en viktig kvalitet i Lillehammer, men 
ovredreven spredning skaper også noen utfordringerˇEiendomsmegler1

Nordre have vil gi et godt tilskudd med nye leiligheter i sentrum 
ˇnordrehave.no

Fagstadhaven forholder segt til gatelivet, og næringslokalene er i 
utgangspunktet positivt, men prosjektet har ikke bidratt til økt byliv ˇGD

Konsentrerte arbeidsplasser, men utenfor sentrum. Foreløpig ingen 
funksjonsblanding, og dårlig forhold til gate- og byrom ˇLink Arkitektur

Planene for Lillehammer Taarn har et positivt innslag av næringsareal på 
et viktig hjørne i byen, i tilleg til viktige boliger i sentrumˇCODE

Mesnakvartalet vil kunne bli positivt for sentrum, og gi mange nye 
beboere, økt aktivitet og nærhet til Mesnaelva ˇLund+Slaatto/GD

Grønstads gate 53 vil gi flere beboere i byen,  
men gir få kvaliteter til gaten og bylivetˇg53.no

Skogenfeltet har hatt en storstilt utbygging de siste årene 
ˇTorbjørn Olsen/GD

Smestadmoen har mange boliger, men få bykvaliteter, ingen 
funksjonsblanding og ligger relativt langt utenfor sentrumˇSOPP
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PRINSIPPER FOR FORTETTING   
I ET BYROMSPERSPEKTIV 

Utnyttelsesgrad 200% med ulike utforming  
Illustrasjon fra Asplan Viak & Spacescape, 2016, s.203.

Fasadeprinsipper for et mer interessant gateliv 
Illustrasjon fra Rambøll, 2014

Det er viktig å forstå at en viss utnyttelsesgrad kan innebære ulike 
typer av bebyggelsesutforming. En tomt med utnyttelsegrad på 200 
prosent kan for eksempel være bebygd med et høyhus på 24 etasjer
eller kvartalsbebyggelse på 3 etasjer (Asplan Viak & Spacescape, 
2016). Dette er ikke ulikt måten sentrumskvartalene i Lillehammer 
er utformet i dag. Dette viser at det er mulig å øke byens tetthet på 
en måte som er tilpasset byens skala og identitet.

Det har vært flere gjennomgående problemer i fortettingsprosjekter 
i denne perioden. Spesielt kan man trekke frem at mange 
prosjekter dårlig har ivaretatt tilknytning til byen forøvrig, at det 
har blitt bygget for tett og på for små arealer, og at utformingen 
av uterommene viser varierende kompetanse og intensjoner hos 
utbyggere og prosjekterende. En slik utvikling vil skade kvaliteten 
i byrommene og lage dårligere rammer for bylivet. Det er derfor 
viktig å være obs på at fortetting og kompaktbyutvikling må 
gjøres med kvalitetet. Det er en konsensus om at «man trenger 
et paradigmeskifte i planleggingen, i den politiske håndteringen av 
godkjente planer, av hvordan utbyggere forholder seg til gjeldende 
planer og hvordan fagmiljøene utvikler sine planer og designprosjekter» 
(Asplan Viak & Spacescape, 2016, s.7). 

Etter erfaring fra Oslo ser man at en vellykket kompaktby-utvikling 
krever god områdeplanlegging hvor grøntstrukturen og byrom må 
legges til grunn før bygningsstrukturen. Et aktivt byliv stimuleres 
av god gjennomstrømning og enkel gjennomgang, god komfort i 
det offentlige rom med attraktiv møblering, god belysning osv., og 
blå og grønne områder som gir pusterom i byen. Dette er viktige 
elementer som må legges til rette for og ivaretas ved fortetting og 
utbygging. Særlig «infill-prosjekter» og annen utbygging på trange 
tomter er avhengige av offentlige arealer for å sikre god kvalitet 
(Lillehammer kommune m.fl, 2016, s.17).

«De siste 10-15 årene med bybygging i Norge har  
ikke gitt gode nok resultater. Det er en viktig anerkjennelse at 

det vi har gjort til nå ikke er bra nok» 
(Asplan Viak & Spacescape, 2016, s.7)
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Foreslåtte krav og anbefalinger for gode byrom og økt byliv  
i byområder og byggeprosjekter i Bergen.  

Illustrasjon fra Asplan Viak & Spacescape, 2016, s.223.

Gode byformprinsipper for Bydel Nord i Lillehammer  
Illustrasjon fra Rambøll 2014.

Et uteroms rammer bidrar i høy grad til dets kvaliteter. Finnes det 
innganger og næringslokaler rundt en gate, torg eller park, er det 
gode forutsetninger for at uterommet oppleves tryggere og fylles 
med folkeliv. Måten man bygger by og fortetter på er derfor meget 
viktig for kvaliteten i byrommene, og hva slags byliv som oppstår. 
Fortetting er dermed ikke nødvendigvis bra som et mål i seg selv, 
men må gjøres med kvalitet og på en måte som tilfører byen 
merverdi.

Noe av de viktigste med fortetting er også hvor man ikke bygger, og 
hva slags kvaliteter man skaper i rommene mellom byggene. Det 
er viktig å opprettholde og sikre offentlig tilgjengelige arealer. For 
eksempel gangpassasjer, bakgårdsmiljøer, lekearealer, uteservering 
mm. I sentrale byområder bør disse ha god belysning, være 
møblert for offentlig opphold, inneholde grønne kvaliteter og være 
inviterende til bruk og gjennomfart. Dette bidrar til at mennesker 
bruker og oppholder seg i områdene og skaper byliv.

Byens boliger, næringslokaler og kvartal kan utformes på mange 
ulike måter. Noen grunnleggende beskrivelser av god bybebyggelse 
pleier å være tetthet og funksjonsblanding, som påvirker hvor 
levende og attraktiv byens utemiljø blir. Attraktiv plassering av 
næringslokaler langs gaterommet er også ofte avgjørende for 
gatens kvalitet og virksomhetenes lønnsomhet. 

Det bør tilstrebes at førsteetasjer har et visst forhold til gateliv og 
byrom. Spesielt i de definerte bylivssonene, og i overgang mot 
viktige by- og parkrom er det viktig å skape interessante, varierte og 
aktive fasader. Her bør tette fasader i førsteetasje unngås. Dette vil 
kunne gjennomføres i ulik grad på forskjellige steder i byen, og det 
lar seg vanskelig gjøre å ha butikk og servering over alt. Allikevel kan 
for eksempel kontorer med godt forhold mellom inne og ute bidra i 
stor grad til et mer attraktivt fasadeliv. 

Fasadelivet utgjøres av flere komponenter, men viktigst 
for gaterommets kvalitet er type og tetthet av innganger. 
Høy inngangstetthet trengs for at et gaterom skal oppleves 
interessant og levende. Det er rimelig å ha en inngangstetthet 
på minst 5 innganger per 100 meter gate. Det er også viktig at 

inngangene vender mot gaten slik at det skapes trygge gaterom 
og enkel tilkomst, også med tanke på tilgjengelighetskrav for 
bevegelseshemmede 

Det er også viktig å ha fokus på utforming av næringsarealer. Flere 
næringslokaler med samme inngang er uheldig, da dette skaper 
drastisk mindre kontakt med uterommet, begrenser aktiviteten til 
mindre soner og ofte skaper flere døde fasader. Man må i tillegg 
ha et visst minimum av vinduskontakt inn i næringsareal, og unngå 
situasjoner hvor f.eks dagligvarebutikker dekker til vinduer mot 
viktige gater og byrom.

En blanding av ulike funksjoner gir forutsetninger for at folk beveger 
seg i det offentlige rommet gjennom hele døgnet. Et blandet 
bymiljø er mer dynamisk og levende. Forskning har påvist at et 
mangfold av funksjoner påvirker valg av transportmiddel. Jo større 
mangfold, desto mer sannsynlig er det at folk vil gå, sykle og reise 
kollektivt. Funksjonsblanding måles i andel «annet formål» av det 
totale boligarealet (BRA). Forskning og UN Habitat understreker at 
en funksjonsblandet by gir fordeler i sambruk av byens flater og 
lokaler. 

For prosjekter med bolig i førsteetasje bør det være et fokus på klart 
skille mellom privat og offentlig areal i overgang mot gater eller by- 
og landskapsrom, spesielt i sentrale bysituasjoner.

UN Habitat foreslår i sine retningslinjer for bærekraftig byutvikling 
en fordeling av byggeareal der 40–60 prosent er handel eller 
kontor, 30–50 prosent er bolig og rundt 10 prosent er offentlig 
service (i alle nabolag!). UN Habitats anbefalinger om 40–60 
prosent funksjonsblanding (andel næringslokaler av total BRA) et 
godt og rimelig mål, og bør vurdere for områdeutvikling innenfor 
sentrumsområdet, og i bydelssentrene. I tillegg bør det være 
minst 10 prosent næringslokaler som lokaliseres på gateplan langs 
sentrale gater (Asplan Viak & Spacescape, 2016).
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SENTRUM

Sentrumsopplevelsen domineres av Gågata, som 
er arena for majoriteten av bylivet som finnes i 
dag. Resten av sentrum oppleves i stor grad som 
støttefunksjon for Gågata, spesielt i form av store 
arealer brukt til overflateparkering.

Av eksisterende byrom med god kvalitet og folkeliv er det Gågata 
med Sigrid Undsets plass og Elvegata som kan sies å fungere godt 
i dag, sammen med Søndre park. I tillegg har Mesnasenteret gode 
byromskvaliteter.

Lilletorget er delvis funksjonell i dag, med mye aktivitet selv om 
det er store mangler i de fysiske kvalitetene. Torgets posisjon i 
enden av Gågata, rommet skala og omkringliggende kvaliteter gjør 
allikevel dette til et relativt enkelt rom å oppgradere. De viktigste 
behovene her er økt kvalitet og komfort, samt bedre integrasjon 
mot Mesnaelva og Terrassen.

Steder som Jernbanetorget og Stortorget er lite funksjonelle i dag. 
Jernbanetorget har en del aktivitet grunnet transportfunksjonen, 
men er ikke et attraktivt sted å oppholde seg. Stortorgets, som 
Jernbanetorgets, store format gjør det vanskelig å fylle med innhold. 
I tillegg er Stortorget dårlig forbundet med gateløpene og byggene 
rundt. Dette har ført til at overflateparkering har tatt over plassen. 

Området mellom Jernbanetorget og Bryggerigata  
har stort potensiale for mer byliv som supplerer og styrker GågataUtfordringer

Stortorgets mangel på byliv kan derfor ikke løses ved kun å fjerne 
parkering, da dette er et symptom heller enn årsak til mangelen 
på aktivitet. En sentral utfordring er at man ikke kun kan aktivisere 
torget alene, men det må også skapes liv i områdene rundt, som 
kan støtte opp om og bidra med liv på torget.

Det har vært mye snakk om bakgårdene i byen, og de utgjør en stor 
ressurs. Noen av bakgårdene har begynt å våkne til liv, og flere av 
smugene er viktig forbindelseslinjer. En integrering av bakgårdene 
i sentrumsstrukturene blir viktig for å spre bylivet ut fra Gågata, 
og spesielt viktig for å aktivisere Stortorget, som trenger støttende 
aktiviteter i områdene rundt.

Kirkegata er byens andre hovedgata, etter Storgata. Gata har i 
dag en del funksjoner og aktivitet, men er dominert av trafikk og 
parkering. En vitalisering av Kirkegata vil ha mange synergieffekter, 
og vil kune være med å gjenopplive Stortorget, og binde det 
sammen med kinoen og biblioteket som ett stort byrom. Kirkegata 
vil være avgjørende for økt byliv i denne delen av byen.

Byens ellers grønne og frodige karakter er ikke i like stor grad 
tilstedeværende i sentrumsområdet. Parkaksen oppleves som 
et stykke unna det øvrige bylivet, og utgjør ikke en stor del av 
sentrumsopplevelsen. Nordre park ligger på samme måte et stykke 
utenfor områdene hvor folk ferdes mest, og er i tillegg mindre av 
størrelse og lite brukt. De grønne kvalitene rundt Mesnaelva ligger 
nærmere der hvor folk oppholder seg, men er vanskelig tilgjengelig 
og lite tilrettelagt for bruk og opphold. 
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Slik som byen for øvrig, kan sentrums karakteriseres som et område 
med større potensiale enn slik den fungerer i dag. Det er spesielt to 
områder som utpeker seg som viktige fokusområder; 

—Mesnaelvkorridoren fra Kraftstasjonen til Lurhaugen - som et 
sammenhengende byrom på tvers av sentrum med fokus på 
vannet og industrimiljøet, med Lilletorget og Terrassen i sentrum.
Området innehar et gammelt bygningsmiljø, variert topografi, 
kvaliteter i vannet og flere av byens viktigste byrom. Samtidig 
er flere av sentrums større utviklingsområder knyttet til denne 
aksen.

—Området mellom Jernbanetorget og Bryggerigata - med fokus på 
å øke bylivet mellom Gågata og stasjonen, med Stortorget og 
bakgården ved Torgguta i sentrum. Dette området har en sentral 
plassering, mange kvaliteter, viktige byrom og institusjoner, men 
allikevel lite byliv. Det er flere og varierte byrom i området, fra 
ekspansive Stortorget og Jernbantorget til intime bakgårder og 
smug. Dette området har derfor både en viktig oppgave med, og 
et stort potensiale for, å skape økt byliv i sentrum.

I tillegg vil en videreutvikling av parkaksen hvor man skaper sterkere 
forbindelser mot Maihaugen - med flere grønne kvaliteter rundt 
sykehuset - og mot Strandpromenaden og Vingnesbrua med en 
bedre forbindelse ned Vinterbrøyta – gi parkaksen en utvidet 
funksjon i byen.

Det er stort potensiale for økt byliv i korridoren langs Mesna,  
som samtidig vil gi tilgang til grønne kvaliteter midt i sentrum

Muligheter
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ROSENLUND

Visualisering av det nye torget 
ˇFinnehjem.no/Rosenlund bydelssenter

Rosenlund i dag, preget av store parkeringsarealer og innadvendt 
handelssenter, men området er i transformasjon

Utfordringer
Rosenlund domineres i dag av veiareal og bilbaserte 
handelsfunksjoner. Det er få oppholdsmuligheter og 
lange avstander for fotgjengere. Området er generelt 
lite attraktivt og innbyr ikke til byliv, noe som heller 
ikke forekommer.

Rosenlundområdet slik det fremstår i dag har få byromskvaliteter og 
lite byliv. Områdets få kvaliteter, slik som Skurva, er ikke utnyttet på 
en god måte. Området domineres av asfalt og overflateparkering, 
og det er lite attraktivt, og mange steder utfordrende, å bevege seg 
rundt. 

Bydelssenteret tiltrekker seg et antall handlende, og den senere 
tids utbygging har bidratt med et relativt stort antall arbeidsplasser. 
Dette har allikevel ikke bidratt til økt byliv, hovedsaklig grunnet 
områdets tilstand forøvrig.

Rosenlund er definert som bydelssenter for Nordre Ål, og sentrum 
for det nye transformasjonsområdet "Bydel Nord". En sentral 
utfordring i transformasjonen blir å snu dagens struktur til en 
mer utadvendt, menneskebasert bydel, og sikre gode byrom i en 
transformasjon som vil foregå over lang tid. Byrommene må legges 
til grunn tidlig, slik at ny utvikling åpner seg mot disse, og ikke 
opprettholder den eksisterende karakteren i området.

Områdets største kvalitet, Skurva, har etter flomsikringstiltak blitt 
begravd i en betongkanal og gjort utilgjengelig og lite attraktiv. En 
viktig problemstilling vil være hvordan man kan ta tilbake denne 
ressursen, og utnytte den til å heve kvaliteten og attraksjonen i 
uterommenen i området.
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Muligheter
Rosenlunds muligheter ligger i områdets status som 
transformasjonsområde. Dette er også den største utfordringen. 
For at man skal klare å endre områdets karakter må man ta en 
aktiv rolle og styre utviklingen i en kvalitativ retning, med fokus på 
byggeprosjektenes forhold, bidrag til og påvirkning på det offentlige 
rom. De største potensialene i området ligger rundt Skurva og i 
utviklingen av et attraktivt gaterom rundt Gudbrandsdalsvegen.

—Skurvakorridoren som ressurs - Elveløp kan være en fantastisk 
kvalitet i bysituasjoner. En park rundt Skurva kan potensielt tilføre 
Rosenlund et sårt tiltrengt friområde med attraktive kvaliteter og 
en hyggelig møteplass. 
—Gudbrandsdalsvegen - Gudbrandsdalsvegen er en forlengelse 
av Storgata og bør transformeres til en hovedgate for Rosenlund. 
Gata er allerede beplantet med dobbel trerekke, og ny gang- og 
sykkelvei er under planlegging. Videre utvikling som henvender 
seg mot gateløpet vil kunne gjøre denne gata til en flott 
strøksgate for bydelen.

I tillegg vil øvrige grøntstrukturer være et viktig innslag i 
videreutviklingen av det offentlige rommet i Rosenlund. En 
videreføring av grøntkorridoren forbi Hammermo terrasse og en 
attraktiv park vil ytterligere kunne heve bydelssenteret.
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SØRE ÅL

Søre Ål bydelssenter 
ˇGD

Utfordringer
Søre Ål bydelssenter består av lite mer enn to 
dagligvareforetninger og parkeringsareal. Det er 
ingen utadrettet virksomhet eller møtesteder, og det 
er lite attraktive forhold for myke trafikanter.

Søre Ål bydelssenter fremstår i dag som et industri- 
og logistikkområde fremfor et bydelssenter. De to 
dagligvareforetningene er samlet rundt en stor parkeringsplass og 
øvrig virksomhet tiltrekker seg lite aktivitet.

Det er relativt få beboere, arbeidsplasser eller offentlige funksjoner 
i umiddelbar nærhet til bydelssenteret, som gjør at det mangler en 
tilstrekkelig mengde mennesker til å skape noe særlig aktivitet. 

Åretta ungdomsskole og Søre Ål bo- og servicesenter ligger i nærhet 
til bydelssenteret, og er viktige offentlige institusjoner som er gode 
sosiale innslag i et bydelssenter. Det planlagte treningssenteret i de 
gamle Swix-lokalene vil bidra til noe mer aktivitet i området.

Et bydelssenter for Søre Ål må i realiteten bygges opp fra bunnen. 
Det blir viktig å skape et offentlig rom med attraktive møtesteder og 
utadrettet virksomhet, i tillegg til flere funksjoner som arbeidsplasser, 
offentlige tjenester og boliger, slik at man kan oppretthold et 
aktivitetsnivå og tilbud gjennom større deler av døgnet.

En sentral utfordring vil bli å muliggjøre en fremvekst av et attraktivt 
senter fra den ikke-eksisterende situasjonen som er i dag. Her 
må kommunen være aktive for å sikre en god utvikling og større 
konsentrasjon av bolig og næring.
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Muligheter
Søre Ål bydelssenter er sentrum for en stor bydel, og med en 
god utvikling vil det være mulig å bygge videre på dette, og tilby 
flere attraktive funksjoner og møtesteder for befolkningen. 
Kvalitetene som ligger i eksisterende grøntstruktur bør bli en 
viktig del av bydelssenteret, og man bør utnytte at eksisterende 
bygningsstruktur er relativt enkelt transformerbar.

—Logistikk og industri gir forholdsvis enkel transformasjon - Mye 
av bebyggelsen i området er logistikk- og industribygg som er 
lett transformerbare. Dette gir mulighet til å utvikle et senter 
ved siden av og i samspill med eksisterende handel. Det er 
viktig at denne utviklingen er flerfunksjonell med både boliger, 
arbeidsplasser og publikumsrettede tilbud til befolkningen i 
bydelen, og at dette utvikles rundt offentlige rom som f.eks et 
bydelstorg.
—Eksisterende grøntarealer og vannvei kan raskt gi kvaliteter til 
det offentlige rom - Bekken som ligger sør for det eksisterende 
bydelssenteret kan og bør utvides og brukes i utviklingen av 
attraktive offentlige rom i bydelssenteret. Den kan brukes som 
del av både plass- og parkutforming. I tillegg til å være en kvalitet i 
seg selv, vil bekken kunne brukes som åpen overvannshåndtering 
for de nye utviklingsområdene i og rundt bydelssenteret. I 
tillegg representerer grøntareal mellom Hamarvegen og bo- og 
servicesenteret et potensiale til å få en mer aktiv parkfunksjon 
som samtidig kan bidra til å invitere beboerne ut i parken og raskt 
bli et attraktivt møtested for bydelen forøvrig.

I tillegg ligger det et betydelig potensiale i en bedre utnyttelse 
av og tilkobling til Årettadalen, som innehar store frilufts- og 
reakreasjonskvaliteter tett inntil bydelssenteret.
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VINGNES

Nye Vingnes bydelssenter - med ansikt mot E6 
ˇHavsjå Invest

Vingnes har en lang og aktiv strandlinje,  
som kan bli et attraktivt sted for opphold og bruk

Utfordringer
Vingnes har fått et nytt bydelssenter med 
dagligvarefunksjon og apotek, men dette henvender 
seg vekk fra gata og mot E6, bidrar lite til byliv 
og aktivitet i bydelen. Resten av Vingnes består 
hovedsaklig av boliger, og det er lite aktivt byliv.

Vingnes har relativt nylig fått dagligvarebutikk og apotek, som nå 
betjener både nedre Vingnes og øvre Vingnes/Vingar. Det er et 
relativt spredtbygd område med store høydeforskjeller, forhold 
som gir en høy bilandel. På grunn av dette, og nærheten til E6, er 
det nye bydelssenteret er først og fremst bilbasert. Dette forsterkes 
ved at bygget lukker seg mot gaten, og henvender seg mot 
parkeringsplassen og E6. Man fjerner da mye av det livet og den 
aktiviteten man ellers kunne hatt i gaten.

Vingnes har i tillegg relativt få beboere, og det er få andre funksjoner 
i bydelen. Dette gjør at det er et relativt lite grunnlag for øvrige 
bylivsgenerende virksomheter. I tillegg skaper dagens E6 en barriere 
mot øvre Vingnes, og legger hinder på utviklingen av bydelen.

Strandsonen er noe av det mest attraktive i området, men kun en 
liten del er attraktiv og godt brukt. Vingnesvika fungerer utmerket 
som en attraksjon og destinasjon både sommer og vinter, og er den 
viktigste bylivsgeneratoren på Vingnes.

En stor utfordring på Vingnes blir å legge til rette for mer aktivitet 
i uterommene. Dette blir viktig å få aktivisert større deler av 
strandsonen slik at man kan generere mer aktivitet over større deler 
av Vingnes. En annen utfordring blir å øke antall beboere på nedre 
Vingnes for å skape et større kundegrunnlag for øvrige funksjoner i 
bydelen.
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Svaneredet
Fotballbane Lekeplass

Skibladnerbrygga

Lillehammer båtforening

Lillehammer kajakklubb

Kiwi

Lågen

E6

Mjøsa

Vingnesvika

Vingnesbrua
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Jørstadm
ovegen

Vingarvegen

Strandgata

Bil- og kollektivdominerte gater

Bildominerte plasser

Gater og forbindelser tilrettelagt for syklister og fotgjengere

Underutnyttede eller fraværende forbindelser

Velfungerende by- og landskapsrom

By- og landskapsrom med potensiale

Øvrige byrom

Fokusområder for byromsutvikling

Kollektivstopp

Muligheter
Vingnes' største mulighet ligger i strandsonen, som er attraktiv og 
gir betydelige kvaliteter til området. Med bilfri Vingnesbru er det 
blitt mer attraktivt for gående og syklende å besøke Vingnes, som 
kan legge grunnlag for økt besøk og aktivitet i strandsonen.

—Strandsonen har stort potensiale som destinasjon og 
rekreasjonsareal - Vingnesvika er i dag den viktigste attraksjonen 
på Vingnes, og en videreutvikling av strandsonen vil gjøre 
Vingnes til en mer attraktiv destinasjon både for lokale beboere 
og besøkende fra andre steder i byen. På sikt vil økt bruk 
av strandsonen og flere beboere kunne medføre aktivitet i 
Svaneredet, og slik utvide bylivstilbudet. Dette vil igjen ha positive 
effekter for Skibladnerbrygga og aktiviteten der.
—En omlegging og nedgradering av E6 vil gi nye muligheter for 
bydelen - E6 er i dag en av de største hindringene for Vingnes. Den 
legger fysisk beslag på store arealer i tillegg til å være støyende 
for enda større områder. En omlegging av E6 og nedgradering av 
dagens trasé til bygate vil kunne gi store utviklingsmuligheter, og 
på sikt øke kundegrunnlaget for handel og service.

I tillegg vil det være viktig at en videre utvikling av bydelssenteret 
har innganger og aktive fasader mot gaten, slik at aktiviteten i 
senteret bidrar til å skape liv og interesse i gatebildet.

05—SENTRUM & BYDELSSENTRENE 101



DEL 2 - STRATEGI OG ANBEFALINGER
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BYLIV FOR OG FRA LILLEHAMMER

"FRILUFTS(BY)LIV"
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—Utfordringer 
Lillehammer har få byrom med god kvalitet som innbyr til opphold og aktivitet.  
De gode byrommene som finnes ligger nesten utelukkende i sentrum, og den aktiviteten som 
ellers finner sted i uterommene er spredt og henger dårlig sammen.
 
—Potensiale
Lillehammer har en rekke grøntkorridorer spredt rundt i byen hvor man finner betydelige 
kvaliteter som er lite utnyttet, samt en aktiv, friluftsinteressert befolkning som liker å være ute. 
Idrettsområdene er betydelige aktivitetsgeneratorer, samtidig som man har en relativt definert 
urban kjerne og velbevarte kulturmiljøer som danner gode rammer for fremtidige byrom.

07—STRATEGI FOR  
BYROMSNETTVERKET

BYROMSANALYSE LILLEHAMMER 104



+

+
+

+

++
+

+ +

+

+ +
+

BY

HVERDAG

AKTIVITET

LIV

MØTESTED

MOBILITET

BYØKONOMI
KULTUR

ARKITEKTUR
ØKOLOGIFOLK

NATUR

07—STRATEGI FOR BYROMSNETTVERKET 105



+

+
+

+

—1828 
Rutenett av gater som  
grunnlag for byens utvikling

—2017 
Blå-grønt rutenett som grunnlag  
for byens (byroms)utvikling

—Nettverksstrategi  
Å skape et blå-grønt rammeverk for byromsnettverket, hvor eksisterende kvaliteter utnyttes i nye 
og oppgraderte byrom, og som binder disse sammen. Et rammeverk av avenyer, allmenninger og 
landskapsakser som ivaretar og innarbeider byens identitet, naturressurser og kulturhistorie som 
grunnlag for en sosialt, økonomisk og økologisk bærekraftig by- og byromsutvikling.
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—Nettverkets elementer 
Nettverket vil bestå av tre typer strukturer - 

by-avenyen, allmenningene, og landskapsaksene. Krysningspunktene mellom disse  
vil danne naturlige tyngdepunkter i systemet.

—By-aveny —Allmenninger —Landskapsakser
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BY-AVENY - BYENS URBANE RYGGRAD

"Aveny —bred, åpen gate, i alminnelighet med trerekker på begge sider,  
opprinnelig om slike som fører frem til et slott, en plass el.l."

Store norske leksikon+
+

+ +
+

+

+
+

+

I dag danner byens hovedfartsårer en gjennomgående struktur, en 
"byakse", som binder byen sammen på langs. Denne aksen kobler 
sammen mange av de viktigste urbane funksjonene og rommene i 
byen, og danner til sammen byens urbane ryggrad. 

Forslaget innebærer å gradvis transformere denne aksen til en 
gjennomgående aveny(er), hvor hovedgrepet vil være å ta vare på 
gatetrær og videreutvikle alléer for å skape en sammenhengende 
karakter. 

Ved å gjøre dette bygger man på eksisterende kvaliteter og 
tradisjoner, samt gang- og sykkelforbindelser som allerede er 
etablerte. Slik kan man skape et helhetlig og attraktivt uttrykk med 
relativt enkle grep og små ressurser, samtidig som man danner et 
attraktivt grunnlag for videre byromsutvikling. Byaksen omfatter i 
dag Storgata, Hamarvegen, Kirkegata, Fåberggata og Gudbrands-
dalsvegen. Denne aksen er samlet nord for bykjernen, før den  
deles i to ved Rosenlund, og igjen samles ved Suttestad. 

En sammenhengende aveny med allébeplantning vil gi grønne 
kvaliteter og definere gaterommet ved å skape en mer intim skala, 
gi positive effekter for luftkvalitet og skape et gjennomgående 
byrom av eksisterende veinett.

I tillegg binder den sammen viktige by- og parkrom, både 
velfungerende og med stort potensiale. Over tid kan man 
oppgradere viktige byrom langs avenyen, samt tilføye nye. Dette vil 
være et pågående arbeid, med en struktur som vil være i 
kontinuerlig utvikling. Avenyen vil slik fungere som rammeverk for 
byromsstrukturen, og samtidig skape et sammenhengende 
nettverk, hvor også hovedkjøreveier er inkludert.

Viktige byrom langs denne aksen, og naturlige satsingsområder, vil 
være steder som Nordre park, Terrassen, Bruparken og Lilletorget, 
Stortorget, "parkaksen", og nye bydelstorg i såvel Rosenlund som 
Søre Ål.

"By-avenyen" er konseptet for den bærende aksen i byromsnettverket. I motsetning til den tradisjo-
nelle avenyen som fører frem til en destinasjon, vil byavenyen binde sammen flere viktige byrom, og 
danne en attraktiv, grønn og helhetlig gang-, sykkel- og kollektivakse gjennom byen som beholder 
plass til bilen. På sikt vil man kunne skape et storslått gaterom som avgir kvaliteter til hele byen.
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ˇLondonist.com

Lillehammer-tradisjon: Nordre gate da bjørkealléen ble anlagt 
ˇpostkortet.tumblr.com

Illustrasjonen viser "byavenyen" 
som en gjennomgående ryggrad i 
bystrukturen. Både eksisterende 
og nye byrom, samt potensielle 
tiltak som kan bidra til at det blir en 
attraktiv hovedpulsåre for byens 
liv er tegnet inn for å vise et mulig, 
fremtidig mangfold langs avenyen. 
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 "et felles areal, et område som alle ... har bruksrett til"

jusleksikon.no

 "Betegnelse på ... områder til allmenn ferdsel og bruk,  
for eksempel by-allmenning"

lokalhistoriewiki.no

ALLMENNINGENE - BLÅ-GRØNNE FELLESROM FOR HELE BYEN

+
+

+

+
+

+

Korridorene bør bearbeides til gjennomgående allmenninger og 
kultiveres som byens fellesrom, mangfoldige landskapskorridorer 
som samler og strukturerer byliv, økologi og byromsutvikling på 
tvers av byen. Et blå-grønt fundament for fellesrommene som 
videreutvikler og bygger opp under Lillehammers identitet som en 
natur-, idretts- og friluftsby, og binder de storslåtte naturkvalitetene 
neden- og ovenfor byen sammen med bykjernen.

En slik utvikling vil kunne gi en ny dimensjon til byens offentlige liv, 
og knytte det enda sterkere opp mot landskapet og naturen som 
er så viktig for byen. Med tilbud for mennesker i alle aldre vil det 
bli en arena for lek og utfoldelse, aktivitets- og friluftsliv, og viktige 
møtesteder for byens innbyggere. Man vil kunne skape attraktive 
forbindelser for gående- og syklende gjennom hele byen, og legge 
til rette for økt bærekraftig og aktiv mobilitet. 

De ulike allmenningene har forskjellige kvaliteter og 
muligheter. Mesna- og Maihaugkorridorene bør utvikles som 
sammenhengende sentrumsallmenninger. Allmenningene bør 
gi forbindelser mellom viktige steder og byrom, og ha fokus på 
bynære naturopplevelser og kulturkvaliteter, som vil gi særegne 
opplevelser gjennom hele bykjernen. 

En utvikling av byrom rundt kulturmiljøet langs Mesna og bymiljøet 
rundt Søndre park, hvor sykehuset og skolene innlemmes i 
allmenningen, og vil kunne skape en sammenhengende korridorer 
fra henholdsvis marka og Maihaugen, til Lågen og over til Vingnes.

Åretta- og Ekrom/Lundebekken-korridorene vil kunne bli 
rekreasjon- og aktivitetsallmenninger for Søre og Nordre Ål, og 
knyte sammen idretts- og aktivitetsområder med den øvrige 
bystrukturen. Samtidig vil Åretta sammen med Skurva gi 
naturkvaliteter til bydelssentrene i Rosenlund og Søre Ål. Skurva bør 
løftes frem der det er mulig, og bli en organiserende korridor for 
aktivtetsområder, lekeplasser og møtesteder i Nordre Ål knyttet opp 
mot vann- og naturkvalitetene. Engesvea utvikles samtidig som nye 
boligområder bygges ut, og Bæla gir tilgang til kulturlandskapet og 
en attraktiv tursti mot Balbergkampen.

De blå-grønne korridorene i Lillehammer er markerte strukturer i byen og utgjør et stort potensial 
som strukturerende elementer i den fremtidige byromsutviklingen. Som byrom har de varierte 
opplevelseskvaliteter med ulike aktivitets- og rekreasjonsområder, terrengformer, vegetasjon og 
vannveier, som vil kunne gi et mangfold av urbane naturopplevelser. 
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Illustrasjonen viser de ulike allmenningene 
som foreslås. Disse bygger på eksisterende 
grønstrukturer i byen, som kan bli sentrale 
korridorer for byliv, rekreasjon og urbant 
friluftsliv.



LANDSKAPSAKSENE - BYENS MØTER MED LANDSKAPET
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+
+

+

+

Disse landskapsrommene er viktige byrom i overgangen 
mellom by og natur, og innehar særlige rekreasjonskvaliteter. 
Landsksapsaksene bør videre opparbeides med tanke på 
tilgjengelighet og opplevelseskvaliteter, og å være en hovedarena 
for sammenføyning av by- og friluftsliv.

Nærheten til både marka og Lågen/Mjøsa er viktig i det daglige livet. 
Verdien av god tilrettelegging for opplevelse og aktivitet i og langs 
disse landskapselementene er høy. 

Strandsonen er allerede et viktig tur- og rekreasjonsområde med 
gode bade- og aktivitetsmuligheter og turveier, både sommer og 
vinter. En videreutvikling av Strandpromenaden og Mosodden langs 
hele byplanens utstrekning vil gi en sterkere forbindelse til vannet 
og styrke Lillehammer som Mjøsby. 

Samtidig gir en gang- og sykkelprioritert Vingnesbru muligheten 
for en høykvalitetsforbindelse til Vingnes, hvor utviklingen av 
en «Vingnespromenade» rundt neset vil gi en ny dimensjon til 
strandlinjen og Vingnes.

Tverrløypa har allerede vært under utvikling i flere tiår, og viser 
potensialet i en langsiktig satsing på sammenhengende strukturer 
der den i dag ligger nesten komplett. Tverrløypa gir øvre bydeler en 
enkel tilgang til både skogsområdene og kulturlandskapet ovenfor 
byen, og skaper en attraktiv overgang mellom landskapet og byen. 
Tverrløypa bør styrkes og videreutvikles som en forbindelse i byen, 
og som aktivitets- og rekreasjonskorridor.

Landskapsaksene er meglere i byens overgang mot de omkringliggende landskapslementene i 
Lågen og Mjøsa, og kulturlandskapet og Marka. Strandpromenaden og Tverrløpya gir tilgang til 
tilrettelagte, bynære naturkvaliteter og attraksjoner. 
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Illustrasjonen viser de eksisterende 
landskapsaksene i byen, som bør bygges videre 
på og utvikles som viktige komponenter i 
byromsnettverket.



BYROMSSTRATEGIEN FOR LILLEHAMMER  
- BYROMSVEVEN

Dette har aktualisert verdien av gode fellesarealer, blå-grønne 
strukturer i byen, og forbindelser til naturområder i byenes 
randsoner. I tillegg får vi stadig mindre husstander, flere leiligheter, 
og flere eldre og barn. Dette gjør attraktive byrom og gode 
forbindelser mellom disse – altså «byromsnettverket» - sentralt i 
utviklingen av det fremtidige Lillehammer.

Med bakgrunn i funnene og registreringene som er gjort, både av 
fysiske forhold og Lillehammers byliv, dannes det et bilde av viktige 
strukturer og praksiser i byen. Disse er lagt til grunn for strategiene, 
og vil være med å forme og utvikle bylivet. Strategien tar 
utgangspunkt i lokale forhold og det bylivet som eksisterer i byen. 
Bylivet i Lillehammer er noe som skal være unikt for Lillehammer, 
og være bundet til byens identitet og særegenheter.

Med hentydning til den originale byplanens rutenett foreslås 
det et blå-grønt rammeverk av varierte by- og landskapsrom 
som ryggraden i fremtidens by- og byromsutvikling. Et rutenett 
som ivaretar byens identitet, naturressurser og kulturhistorie, 
og samtidig danner grunnlaget for en fremtidsrettet og sosialt, 
økonomisk og økologisk bærekraftig utvikling.

Lillehammers vannveier har bestandig vært viktige – som 
energikilde for industrien, som arena for sosiale aktiviteter som 
bading og skirenn, for rekreasjon og turisme, til og med kunst 
og kultur. De utgjør sterke fysiske elementer og gir identitet og 
grønne kvaliteter til bystrukturen. Elvekorridorene vil på ny spille 
en viktig rolle som en «myk» infrastruktur når byen skal tilpasses 
en fremtid med større klimautfordringer og økte nedbørsmengder. 

Denne flomproblematikken har allerede gjort seg gjeldende i 
Lillehammer. Dette har bydd på store utfordringer i de eksisterende 
elvekorridorene. Den flomsikringen som må gjennomføres gir 
samtidig store muligheter til å videreutvikle elvekorridorene 
til sterkere og mer integrerte strukturer i byen, om man griper 
sjansen.

Elvekorridorene danner vesentlige tverrgående strukturer i 
byplanområdet. Som «allmenninger» blir de en essensiell brikke i 
den foreslåtte byromsstrategien.

For å forene de tverrgående allmenningene i et sammenhengende 
nettverk blir de langsgående strukturene i byen viktige. En «by-aveny» 
foreslås som en akse som binder sammen det sentrale byområdet 
fra nord til sør. Samtidig binder den sammen byens viktigste urbane 
by- og landskapsrom i en gjennomgående struktur som i seg selv kan 
skape attraktive byromskvaliteter i hele bykjernen.

Andre viktige strukturer blir landskapsaksene i strandlinjen langs 
Lågen og Mjøsa, og Tverrløypa. Disse binder allmenningene 
sammen langs henholdsvis byens store vannspeil, og marka og 
kulturlandskapet ovenfor byen. 

Videre er etablering og styrking av gang- og sykkelforbindelser 
mellom ulike attraksjoner og byrom et viktig prinsipp i 
nærhetsbyen. Knytter man dette opp mot eksisterende blå, grønne 
og urbane strukturer får man et godt grunnlag for forbindelseslinjer 
i byen som samtidig styrker by- og landskapsrommene og blir 
sterkere av dem.

For at strategien skal fungere er det viktig å ta noen hensyn. 
Strategien skal ikke skape maksimal intensitet alle steder. 
Lillehammer er ikke en stor by, og det er heller ikke ønskelig med en 
likevekt i aktivitetsnivået over alt. Det er derfor viktig å differensiere 
etter hvilken funksjon de ulike områdene har og hva slags grunnlag 
som finnes. Noen by- og landskapsrom trenger heller ikke mye 
aktivitet for å være en viktig del av byen.

Det er også viktig å ta tak i flere ting samtidig for å få maksimalt ut 
av de tiltakene som foreslås. Ulike temaer som mobilitet, overvann, 
bynatur, byliv og aktivitet gir ofte bedre resultater om de planlegges 
sammen.

Samtidig er det viktig å ikke prøve å løse alle problemer samtidig. 
Istedenfor må man fokusere på å forsterke eksisterende strukturer, 
og se etter viktige strategiske forbindelser, styrke eksisterende 
lokalmiljøer og fremheve og aktivisere de eksisterende kvalitetene 
slik at man får best mulig effekt av de tiltakene man gjennomfører. 
Det er viktig med et fokus på kvalitet og synergieffekter, og få de 
ulike bylivsgeneratorene til å arbeide sammen.

Nye definisjoner og former for bruk av byens rom har gitt andre muligheter i utviklingen av byrom 
og byliv. Færre nødvendige aktiviteter i det offentlig rom, med mer fokus på valgfrie, økt interesse for 
attraktive urbane omgivelser og opplevelser, kultur, miljø, helse, samt ønsker om frisk luft og tilgang til 
vann og natur i nær tilknytning til det urbane livet, har skapt nye forståelser for byrommenes innhold og 
behov. 
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< Bæla-korridoren

< Lundebekk/Ekrom-korridoren

< Skurva-korridoren

< Maihaug-korridoren

< Åretta-korridoren

< Engesvea-korridoren

Vingnes-promenaden >

Strandpromenaden >

Byaksen >

Tverrløypa >

< Mesna-korridoren

Illustrasjonen viser de foreslåtte overordna 
strukturene for byromsnettverket som en vev av 
ulike korridorer med forskjellige identiteter og 
kvaliteter, som gir byrom og landskapsopplevelser 
til hele byplanområdet.



NODER  
- MØTER MELLOM BYROMSSTRUKTURER

Disse krysningspunktene er ofte dårlig markert, og man oppfatter 
ikke at disse stedene er viktige steder i byen. Noen av nodene er 
allerede byrom i dag, byrom som gjerne kan oppgraderes og få 
en høyere status. Andre bør opparbeides som første del av en 
byromssatsing, for å markere viktige, eksisterende strukturer.

Noder som ligger sentralt i bydelssentre eller er viktige forbindelser 
i det fremtidige byromsnettverket bør få ekstra oppmerksomhet, og 
utvikles som attraktive steder å besøke og oppholde seg.

Nodene bør få ulik karakter ettersom hvor de befinner seg i 
nettverket. Noen ligger svært sentralt, og bør utvikles som urbane 
byrom. Andre ligger i naturen, og får en annen rolle i byroms-
hierarkiet. Noder som ligger i krysningspunkter mellom det urbane 
og landskapet vil gi spennende hybrider hvor ulike karakterer kan 
gli over i hverandre.

Noder er møter mellom akser - mellom avenyen, allmenninger og landskapakser. Nodene blir 
viktige steder i byen som skaper sammenhenger, genererer byliv og setter i gang transformasjon.
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Illustrasjonen viser de ulike nodene - 
krysningspunktene - i møtene mellom de ulike 
aksene og allmenningene.



08—STRATEGI FOR UTVIKLING  
AV BYROMSNETTVERKET
Allmenningene vil bli de strukturerende elementene i byromsnettverket, som vil utvikles over tid til å 
bli attraktive, gjennomgående korridorer med ulike by- og landskapsrom, med funksjoner tilpasset 
de forskjellige stedene. Strategien og tiltakene som foreslås er organisert etter disse korridorene.

Det har vært spesielt fokus på bylivsfremmende tiltak av urban 
karakter i sentrum og bydelssentrene, kombinert med utvikling og 
integrering av naturlige kvaliteter som måtte finnes i nærheten. 
Disse tiltakene har blitt konsentrert rundt "byavenyen", som er 
definert som byens urbane ryggrad. Slik vil man ha mulighet til å 
skape en økt intensitet av byliv, og få en større samlet effekt fra 
investeringene.

For resten av byen har det blitt valgt å fokusere på aktivitet, idrett 
og naturopplevelser som grunnlag for det utvidede bylivet. Det 
har blitt foreslått et nettverk av ikke-kommersielle landskapsrom 
som skaper ulike tur- og aktivitesmuligheter, og varierte by- og 
landskapsopplevelser med utgangspunkt i vann og grønne 
kvaliteter. 

Dette bidrar både til at man konsentrerer de store investeringene i 
byliv der hvor det både trengs mest og har størst effekt, mens tiltak 
i resten av byen utnytter eksisterende opparbeidede områder og 
kvaliteter for en enklere, billigere og raskere effekt.

Alle de foreslåtte tiltakene er beskrevet i en prioritert liste med 
vurdering av behov og kost/nytte. Det er foreslått en lang og 
omfattende liste av tiltak, og gjennomføring av alle kan fremstå 
som relativt uoppnåelig. Allikevel mener vi det er riktig å vise til alle 
mulighetene som finnes. 

For hver av allmenningene er fire prioriterte tiltak fremhevet. Dette 
er tiltak vi mener bør gjennomføres først. De fremhevede tiltakene 
er valgt ut etter en vurdering av best mulig effekt i forhold til 
bylivspotensial, nødvendighet, symbolverdi, kostnad og mangfold.

Tiltakslisten er også tenkt som et veikart for en langsiktig utvikling, 
og man kan tenke seg en langsiktig tidshorisont. Byromsstrategien 
bør revideres etter ca. 10-15 år.

Tiltakene behøver ikke å være særlig kostbare. Ofte hjelper det med 
enkle tiltak som skjøtsel av vegetasjon, sittemuligheter, skilting, 
belysning og enkle leke- eller aktivitetsapparater. Større ressurser 
kan brukes på de mest sentrale tiltakene. Mange av tiltakene 
kan også gjennomføres delvis og over tid, og slik bidra til å spre 
investeringskostnadene.

I arbeidet med utviklingen av byromsnettverket er det viktig å ikke 
bare fokusere på de store prosjektene. Små prosjekter kan ha vel 
så stor effekt, og flere små prosjekter blir til slutt en del av det store 
bildet.

Målet er at stratgien for allmenningene skal vise en retning i 
utviklingen av bylivet, og at tilstakslisten skal vise spennende 
muligheter som inspirerer til en utvikling av et attraktivt og aktivt 
byromsnettverk i Lillehammer.
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Sentrumsallmenningene 
— Mesna– og Maihaug-korridorene

Bydelsallmenning 
— Skurva–korridoren

Nabolagsallmenning 
— Lundebekk–/Ekrom–korridoren

Landskapsallmenning
 — Bæla–korridoren

Nabolagsallmenning 
— Engesvea–korridoren

Bydelsallmenning 
— Åretta–korridoren

Illustrasjonen viser allmenningene med deres 
ulike funksjon i bystrukturen. Disse blir viktige 
strukturer som grunnlag for oppbygging av et 
helhetlig byromsnettverk.
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SENTRUMSALLMENNINGENE - MESNAKORRIDOREN

1—Utnytt Mesnaelva som en ryggrad i byen
Elvas kvaliteter bør utnyttes som premiss for byromsutvikling, 
og bli en attraktiv, gjennomgående struktur som gir byen tilgang 
til naturkvaliteter, kulturmiljøer og vannet. Rommene langs elva 
bør utvikles som oppgholds- og aktivitetssoner, og henvende 
seg mot vannet.

2—Definér en bylivssone
Innenfor en bylivvsone bør bylivsgenererende tiltak systematisk 
priorites over andre funksjoner. Området trenger ikke være 
bilfritt, men byliv prioriteres over f.eks parkering. For å ivareta 
tilgjengelighet vil parkeringsareal på utsiden av denne sonen i 
større grad beholdes, samtidig som ytteligere parkering flyttes 
innendørs, eller under bakken. Lurhaugen kan f.eks utnyttes 
som samleparkering for sentrum frem til området utvikles, 
gjerne med gangbruforbindelse til Brubakken.

3—Oppgradér eksisterende grøntarealer,
og gi rom for mer grønt

Eksisterende grøntområder i sentrum er av generelt lav 
kvalitet, med unntak av Parkaksen. En oppgradering av grønne 
rom som Nordre park og Bruparken blir viktig i fremtidig 
sentrumsutvikling. Samtidig er det viktig å sette av areal til 
nye grøntområder, for å sikre grønne pusterom og viktige 
forbindelser i et fortettet sentrum.

4—Utnytt bakgårdene for å øke bylivet 
Bakgårdene er en viktig del av bystrukturen som kan gi mange 
nye byrom og funksjoner i sentrumskjernen. For å øke bylivet 
i sentrum, og på steder som Stortorget og i Kirkegata, kan 
aktivisering av bakgårdsrommene bidra godt til økt og variert 
aktivitet.

5—Gi bedre tilgang til bynære skogsområder 
 og vannet

Bynære naturområder gir nye former for byliv kombinert 
med landskapsopplevelser og friluftsliv. Bedre tilgang til disse 
områdene vil øke attraktiviteten i bykjernen og mangfoldet av 
by- og landskapsopplevelser. Ved å kunne kombinere by- og 
landskapsopplevelser vil flere kunne ønske å bruke mer tid 
i byen. Et "turistvegprosjekt" vil gi en attraktiv forbindelse 
langs elven fra sentrum til Olympiaparken og samtidig bli et 
identitsskapende element for hele byen og turistnæringen, 
og en flott opplevelse som hever Lillehammer som turist- og 
friluftsby.

6—Skap byliv rundt lek og aktivitet
Lek, aktivitet og idrett skaper liv i byen, og gir flere grupper 
tilgang og eierskap til sentrale byrom og byområder. Dette 
elementet mangler i bykjernen, samtidig som aktivitet og idrett 
er viktig i Lillehammer. Flere møtesteder knyttet til dette vil gi 
økt byliv som viderefører en del av byens identitet.

—En allmenning med elvekorridoren som 
premiss og overordnet struktur vil kunne gi 
byen en serie med attraktive by- og 
landskapsopplevelser som vil kunne styrke 
sentrums posisjon både i forhold til handel, 
kultur, byliv, turisme og bokvalitet. Dette vil 
kunne skape nye former for byliv, utvikle gang- 
og sykkelforbindelser og knytte byrommene 
tettere opp mot landskapet. Konseptuelt er 
store deler av sentrum innlemmet som del av 
Mesnakorridoren og som del av denne 
strategien.

—Strategier
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MULIGHETSDIAGRAM FOR
MESNAKORRIDOREN
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FORESLÅTT PRIORITERTE TILTAK

Wieses gate lekeplass - barn i sentrum (A.4.3)

(Kostnads)effektivt tiltak for mer liv i bakgårdene—

Forslag til tiltak basert på vurdering av best mulig effekt, i forhold til bylivspotensial,  
nødvendighet symbolverdi, kostnad og mangfold.

—Det er få lekemuligheter for barn i sentrum. Det er stort 
behov for en lekeplass av god kvalitet. Denne bakgården har en 
sentral plassering i nærheten av Gågata, og en integrasjon med 
biblioteket vil kunne gi spennende sambruksmuligheter.

BYROMSANALYSE LILLEHAMMER 122



Transformering fra overflateparkering til byliv— Nytt park- og byrom med store naturkvaliteter i hjertet av sentrum— En ny attraksjon for turist- og friluftsbyen—

Idrett- og aktivitet ved Jernbanetorget (A.4.2)
Terrassen & Bruparken  

- ny sentrumsdestinasjon (A.1.1/A.3.2) Etablér Lillehammers turistvegprosjekt (A.5.1)

—Stort areal som sporadisk benyttes til parkering, med god 
forbindelse både til Jernbanetorget og Stortorget. En flott plas-
sering av ballbinger og basketbaner i sentrum, som vil gi barn 
og unge en sentral posisjon, og som samtidig vil skape liv og 
aktivitet inntil Jernbanetorget.

—Gir nye kvaliteter i sentrum, bedre forhold til elva og nye 
oppholdsområder. Grønn lunge midt i byen. Vil kunne skape en 
unik parkopplevelse i hjertet av sentrum, med kvaliteter man 
sjelden finner i bykjerner. Vil kunne bli en attraksjon og et spe-
sielt attraktivt byrom.

—Sammenhengende gangforbindelse langs elven fra sentrum til 
Olympiaparken som kan utvikles over tid. Binder sammen viktige 
by- og landskapsrom fra Terrassen og Lilletorget, industrimiljøet 
langs elva og kraftstasjonen, med landskapsrom som Helveteshø-
len og Badedammen.
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Strategi Mulige tiltak i prioritert rekkefølge Hvorfor Kost-nytte

A.1— 
Utnytt Mesna-
elva som en 
ryggrad i byen

A.1.1 Opparbeid Terrassen & Bruparken som attraktive byrom 
og sentrumspark.

Gir nye kvaliteter i sentrum, bedre forhold til elva og nye oppholdsområder. 
Grønn lunge midt i byen.

Kostbart, men med stor effekt. I krysningspunktet mellom Mesna-allmenningen og Byave-
nyen. Bør gjennomføres som første steg i satsingen på allmenningen.

A.1.2 Gjør Helveteshølen tilgjengelig som et sentralt park- og 
landskapsrom.

Gir spektakulær landskapsopplevelse rett ovenfor sentrum og tilgjengeligjør 
attraktive rekreasjonsmuligheter og turistattraksjon med utkikkspunkt mot 
fossen og parkmessig opparbeidelse mot Fossvegen. Kan bli et signalprosjekt for 
bynær natur.

Potensielt lav kostnad og gir stor effekt. Skaper en destinasjon i elvekorridoren og bør 
gjennomføres raskt. Første steg i "Lillehammers turistvegprosjekt".

A.1.3 Lag et amfi fra Bryggerigata/Elvegata til Mesnaelva. Oppraderer et ekisterende byrom i enden av en aktiv gate som gir økt attrak-
tivitet og kontakt med elva på et av de få stedene hvor det er mulig, i sentrum.

Relativt lite tiltak med moderat kostnad som øker kvaliteten og attraktiviteten i elverom-
met i sentrum.

A.1.4 Oppgradér Badedammen og utvikle grøntområdene rundt 
til en bydelspark og portal til marka.

Badeplassen er en flott kvalitet i byen og må gjøres attraktiv. Parkområdene 
rundt har stort potensiale. Området er viktig, både med tanke på turisme, idretts- 
og utdanningsfunksjonene på Stampesletta og de nye studentboligene, i tillegg 
til å være en del av et viktig rekreasjonsområde for hele byen. Vil være en av de 
viktigste destinasjonene langs en "turistveg".

Mye av området har allerede en god opparbeidelse. Lett oppgradering av grøntområ-
dene, nye funksjoner og ekstra bekvemmeligheter kan introduserers relativt enkel og til 
moderat kostnad. Har stort potensiale og kan bli et viktig parkrom.

A.1.5 Opparbeid Lilletorget til et attraktivt byrom med fokus mot 
elva.

Lilletorget er et av byens viktigste byrom men fremstår ikke særlig attraktivt. 
Torget utnytter ikke elven og er dårlig integrert med elverommet, som potensielt 
kan gi store kvaliteter.

Kan ha stor effekt, men vil være kostbart og andre tiltak vil være ha større effekt i forhold 
til kostnad. Bør gjennomføres etter sammenhengende gangforbindelse.

A.1.6 Opparbeid inntaksdammen til Nedre Mesna kraftstasjon til 
en destinasjon og attraktivt landskapsrom.

Opparbeid inntaksdammen til Nedre Mesna kraftstasjon til en destinasjon og 
attraktivt landskapsrom.

Vil ha en moderat effekt, men gi et viktig interessepunkt langs elvekorridoren nedenfor 
sentrum. Kan gjennomføres til lav kostnad og øker aktivitetsnivået i korridoren.

A.1.7 Opparbeid et torg rundt Kraftstasjonen. Kraftstasjonen har store landskaps- og kulturhistoriske kvaliteter. Et byrom rundt 
vannspeilet og fossen vil bli en attraktiv del av allmenningen. Kan bli et viktig, 
historiefortellende byrom, f.eks sammenheng med en museumsfunksjon.

Vil ha en sekundær effekt, som et supplerende byrom i utkanten av sentrum. Bør gjen-
nomføres etter andre sentrale byrom.

A.2— 
Definér en utvi-
det bylivssone

A.2.1 Gjennomfør midlertidige prosjekter som legger til rette for 
byliv i strategiske byrom som er beslaglagt av overflatepar-
kering i dag.

Rask omstilling av byrom fra parkering til byliv, i påvente av permanente løs-
ninger. Muligheter for å utprøving av ulike konsepter, for eksempel midlertige 
installasjoner i parkeringsplasser, såkalte parklets.

Midlertidige prosjekter er lite kostbare, kan gjennomføres kjapt og kan ha god effekt.Er 
effektive tiltak i påvente av og under planlegging av større prosjekter

A.2.2 Definér Lurhaugen som "innfartsparkering" for sentrum 
inntill området utvikles, med ny gangbro til Brubakken.

Opprettholder tilgjengeligheten i sentrum samtidig som man får utnyttet områ-
der innefor bylivssonen til bylivsgenererende tiltak.

Lite kostbart å omprioritere parkering til ubenyttet areal utenfor de mest attraktive områ-
dene. Gangbro vil være mer kostbart, men vil gjøre tiltaket mer attraktivt, og gangforbin-
delsen vil være positiv for fremtidig utvikling i området.

A.2.4 Oppgradere Kirkegata til å bli en ny pulsåre i sentrum, 
som en sekundær hovedgate for å styrke byliv i en utvidet 
bylivssone.

Kirkegata er allerede byens andre hovedgate, med mange viktige kulturfunk-
sjoner og byrom. En oppgradering av gata med integrering av Stortorget og 
adskomsttorgene rund kulturinstitusjonene vil muliggjøre og legge til rette for 
økt aktivitet og byliv med fokus på kunst og kultur.

Utvidelse av fortau og fysiske oppgradering for et samlet og attraktivt bygulv vil ha noen 
kostnader men gi helt andre muligheter for byliv. Vil ha stor effekt og være en viktig del av 
utvidelsen av bylivssonen.

A.2.5 Gradvis erstatt overflateparkering med bylivstiltak og at-
traktive byrom for å skape mer liv i sentrum, spesielt i båk-
gårdene rundt Gågata, for å skape et mangfold av byrom 
og funksjoner. Eksempler på tiltak kan være lekeplasser, 
kunst, beplantning, aktivitet og idrett, servering, handel.

Dette gir rom for flere opplevelser og brukergrupper, og gir økt grunnlag for by-
liv. Vil skape en "dybdefølelse" i bybildet og vil konsentrere mer byliv og aktivitet, 
som kan virke selvforsterkende, i motsetning til en langstrakt korridor slik det er 
i dag.

Grad av opparbeidelse bestemmer kostnad. Tiltakene vil være viktig for å sikre økt byliv 
utover Gågata, og bør derfor prioriteres.

A.2.6 Flytt parkeringsplasser inn i parkeringshus eller under 
bakken, samt bedre utnyttelse av eksisterende parkerings-
kapasitet innendørs.

Gir permanent løsning for fjerning av parkering fra gateplan og frigjør areal til 
bylivstiltak.

Effektivt tiltak for å gi mer rom for byliv, og mulighet til skape en mer attraktiv by på 
gatenivå. Bedre utnyttelse av eksisterende kapasitet behøver kun informasjon og opp-
fordring. Bygging av ny kapasitet innendørs eller under bakken krever større tiltak og vil 
være kostbart.

A.3—
Oppgradér 
eksisterende 
grøntarealer,
og gi rom for 
mer grønt

A.3.1 Gjør Nordre park mer attraktiv for bruk og opphold, og 
skap en ny sentrumspark for den nordre delen av sentrum, 
med varierte funksjoner og leke- og aktivitetsmuligheter.

Skaper en mer attraktiv grønn lunge i nordre del av sentrum, og et mer aktivt, 
grønt byrom. Nordre park er et viktig grønt byrom langs byavenyen, og det 
eneste eksisterende byrom mellom Lilletorget og Rosenlund.

Parken er allerede eksisterende, og en oppgradering vil være mindre kostbart enn oppar-
beidelse av nytt byrom. Med pågående fortetting inntil parken er potensialet for bruk økt, 
og behovet for prioritering er høyt.

A.3.2 Skap en sentrumspark i Bruparken, som gir et "senket" 
grønt rom, skjermet fra sentrum forøvrig, med store romli-
ge kvaliteter, god kontakt med Mesnaelva og aktiviteter.

Vil kunne skape en unik parkopplevelse i hjertet av sentrum, med kvaliteter man 
sjelden finner i bykjerner. Vil kunne bli en attraksjon og et spesielt attraktivt 
byrom, med muligheter for å legge godt til rette for lek, aktivitet og rekreasjon.

Med Bruparkens sentrale plassering bør det legges ekstra innstats i å skape et høykvali-
tets parkrom. En oppgradering er av høy viktighet, og det anbefales at det gjøres med høy 
kvalitet.

A.3.3 Sikre et gjennomgående, offentlig grøntområde gjennom 
posthuskvartalet, gjerne før fremtidig fortetting, eller i 
forbindelse med utbyggingsprosjekter.

Kvartalet er i dag preget av store parkeringsflater. Kan bli del av en attraktiv 
grønn forbindelse fra Bruparken til Nordre park og gi ekstra grønne kvaliteter i 
sentrum, og muliggjøre et mer attraktivt bomiljø ved fortetting. En av få gjenvæ-
rende muligheter for større, nye grøntarealer i bykjernene.

Kan transformes og utvikles gradvis, med moderate kostnader i hver etappe. Viktig tiltak 
som kan legge premisser og skape gode rammer for fortetting.

A.3.4 Åpne og tilgjengeligjøre eksisterende grøntareal mellom 
Grønstads gate og Kulturhuset Banken.

Eksisterende grøntareal er inngjerdet og overgrodd i randsonen. Vil øke andel 
tilgjengelig grøntareal i sentrum, og integrere området rundt banken bedre med 
gaten og sentrum forøvrig, og gjøre det mer attraktivt.

Skjøtsel av vegetasjon og fjerning av gjerder er billige og effektive tiltak som vil gi et helt 
annet uttrykk. Enkle gangforbindelser kan vurderes. Bør gjennomføres raskt.
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A.3.5 Parkmessig opparbeiding av grøntarealet mellom Fossve-
gen og Mesnaelva, på oversiden av kraftstasjonen.

Elvekorridoren har mange attraktive kvaliteter som ikke kommer frem i bybildet. 
Her vil man kunne skape et attraktivt parkrom med spennende utsikt og god 
kontakt til elverommet.

Enkel opparbeidelse med skjøtsel av vegetasjon, benker og gangsti vil være av lav kostnad 
men være et godt tilskudd til elvekorridoren.

A.3.6 Sikre fremtidig park på parkeringsarealet ved eksisterende 
næringsbygg i Fåberggata 126.

Området har en viktig posisjon ved overgangen til sentrumskjernen, med 
forbindelse over til Lurhaugen. I et fortettet sentrum er det viktig å sikre flere 
grøntarealer, og området kan bli en flott park som del av en forsterket byaveny, i 
godt samspill med Nordre park og evt. grøntareal i postkvartalet.

Bør gjennomføres med god kvalitet som en ny sentrumspark. Avhengig av at dagens 
funksjon som dagligvarebutikk opphører. Tenkt som langsiktig plan for fremtidig omdis-
ponering og sikring av areal.

A.3.7 Prioritere og etablere idretts- og aktivitetspark på 
utviklingsarealet på Lurhaugen, inntil Mesnaelva.

Ved fremtidig utbygging, gjerne før, blir det viktig å sikre et godt forhold mellom 
Mesnakorridoren og Lurhaugen. Et grøntareal inntil korridoren vil gi en aktiv 
bruk av elvekorridoren og sikre at elvekorridoren blir en viktig del av Lurhaugen. 
Ballbinge, basketbane eller større idrettsbaner o.l. vil være gode tiltak. Dette vil 
sikre areal for idretts- og aktivitetsfunksjoner for barn og unge sentralt i byen, og 
vise at dette er et viktig hensyn i byutviklingen.

Etablering av aktiviteter og idrett på eksisterende grusplass kan gjennomføres relativt 
enkelt til moderat kostnad. Kan gjennomføres raskt.

A.4—
Utnytt bakgår-
dene for å øke 
bylivet

A.4.1 Skap et attraktivt byrom mellom Gågata og Kunstmuseet, 
som et signalprosjekt for byromsutvikling og utnyttelse av 
bakgårdene.

Stor bakgård som kan benyttes til flere funksjoner. Finnes allerede noe servering 
og installasjoner ifm. Kunstmuseet, samt viktig forbindelse til Stortorget. Bygge 
videre med grønne kvaliteter, muligheter for opphold og lek, økt innslag av kunst 
og mer handel. Kan bli et viktig byrom i byen, og skape aktivitet som kan bidra til 
liv også på Stortorget.

Bør gjennomføres med høy kvalitet. Området bør prioriteres som et av de viktigste bylivs- 
og byromstiltakene, og vil kunne ha en stor effekt på byliv og opplevelsen av sentrum. 

A.4.2 Skap en idrettsplass i bakgården til Kirkegata 64 mot 
Jernbanetorget, som gir idretts- og aktivitetsmuligheter i 
sentrum, og skaper liv inntil Jernbanetorget.

Stort areal som sporadisk benyttes til parkering, med god forbindelse både til 
Jernbanetorget og Stortorget. En flott plassering av ballbinger og basketbaner i 
sentrum, som vil gi barn og unge en sentral plassering, og som samtidig vil skape 
liv og aktivitet inntil Jernbanetorget.

Viktig tiltak for barn og unge i sentrum, som vil kunne gjennomføres med moderate kost-
nader og gi mye liv og aktivitet. Vil gi en form for byliv som ikke eksisterer i dag.

A.4.3 Skap en sentrumslekeplass i bakgården bak biblioteket, 
mot Wieses gate, som blir sentrums storstue for barn.

Det er få lekemuligheter for barn i sentrum. Det er stort behov for en lekeplass 
av god kvalitet. Denne bakgården har en sentral plassering i nærheten av Gågata, 
og en integrasjon med biblioteket vil kunne gi spennende sambruksmuligheter.

Viktig tiltak for barn i sentrum. Bør gjennomføres med god kvalitet. Vil ha stor effekt på 
bylivet, og aktivisere en ny del av sentrum på en måte man ikke ser i dag.

A.4.4 Forsterk eksisterende smug og passasjer viktige tverrfor-
bindelser i sentrum, og forbindelseslinjer til oppgraderte 
bakgårdsrom.

Flere forbindelser på tvers av kvartalene skaper bedre flyt i bevegelsen gjennom 
sentrum og fordeler trafikken på flere byrom. Dette sprer aktivitet og gir grunn-
lag for økonomisk aktivitet og økt byliv i flere deler av sentrum. Viktige forbindel-
ser å beholde og forsterke ved eventuell fortetting i sentrum. Gutuene er også et 
viktig identitetselement i byen, og bør forsterkes som en bykvalitet.

Enkle oppgraderinger av eksisterende passasjer kan gjennomføres relativt kostnadseffek-
tivt. Viktig tiltak som det kan være en fordel å satse på. Kan gjennomføres som en del av 
utbyggingsavtaler.

A.4.5 Sikre offentlig tilgjengelige bakgårdsrom og passasjer 
ved en fortetting mellom Gågata og Bryggerigata. Utnytt 
området som en mulighet for å skape en spennende 
blanding mellom tradisjonelt bygningsmiljø og en ny type 
sentrumsarkitektur med fokus på moderne trebygg.

Området har i dag store åpne flater og et godt bevart bakgårdsmiljø med mange 
flotte gamle bygg. Sammen med den sentrale plasseringen gir det en mulighet 
til å skape et helt nytt sentrumskvartal med aktive bakgårdsrom. Her bør det 
sikres en videreføring av eksisterende passasjer til Storgata og legges til rette for 
en satsing på gode blandinger av moderne, høykvalitetsarkitektur og gammelt 
bygningsmiljø, med særlig fokus på tre for å videreføre byens identitet og ta del i 
regionens satsing på skogs-økonomien.

Viktig å sikre passasjer og offentlig tilgjengelige bakgårdsrom i planlegging og saksbe-
handling. Kommunen kan vurdere tilskudd for å sikre en utvikling av høy kvalitet i et så 
sentralt og viktig område av byen.

A.5—
Gi bedre til-
gang til bynære 
skogsområdre 
og vannet

A.5.1 Lag et "turistvegprosjekt" for Lillehammer. Skap en sam-
menhengende gangforbindelse fra Bryggerikvartalet langs 
elven forbi kraftstasjonen, mot Olympiaparken.

Muliggjør sammenhengende gangforbindelse langs elven fra sentrum til 
Olympiaparken. Binder sammen viktige by- og landskapsrom fra Terrassen og 
Lilletorget, industrimiljøet langs elva og kraftstasjonen, med landskapsrom som 
Helveteshølen og Badedammen.

Har stor effekt for bruk og bevegelse langs elven, både for lokale og turister, kan gjen-
nomføres i etapper til moderat pris og bør prioriteres. Arkitektoniske signalelementer kan 
utgjøre større satsingsposter.

A.5.2 Skap en sammenhengende gang- og sykkelforbindelse fra 
Bruparken til Lågen.

Gir en tettere integrasjon mellom sentrum og vannet, og gjør Sorgendal mer 
tilgjengelig for bruk og opphold.

Har stor effekt for bruk og bevegelse langs elven, kan gjennomføres til moderat pris og 
bør prioriteres.

A.6—
Skap byliv 
rundt aktivitet 
og lek

A.6.1 Se etter muligheter til å legge til rette for lek og aktivitet i 
nye prosjekter.

Bidrar med nye former for byliv i sentrum, og skaper stor aktivitet. Gir flere 
grupper tilhørighet og plass i sentrumsområdet, og utvider bruken gjennom 
døgnet og året.

Varierende pris ifht. hvert enkelt prosjekt, men har stor effekt i hvert enkelt tilfelle på 
muligheter for bruk i by- og landskapsrommene.

A.6.2 Skap nye møteplasser ved idretts- og aktivitetsområder. 
Videreutvikle Stampesletta-området som oppholds- og 
parkområde i tillegg til idrettsfunksjonen.

Idrettsområder er steder hvor mange allerede bruker mye tid, og for eksempel 
Stampesletta er allerede en mye besøkt destinasjon, både for idrett og arrange-
ment. En utvikling av disse til også å bli møteplasser og steder for uformell aktivi-
tet og lek vil skape enda mer liv og aktivitet, og mer variasjon i byromsstrukturen.

Enkle tiltak som benker og belysning kan skape oppholdssoner og møtesteder ved eksis-
terende idretts- og aktivitetsområder. Kan derfor gjennomføres med lav kostnad.

A.6.3 Etabler et byrom foran Tyrili klatresenter - f.eks "Bjør-
klunds plass" - hvor lek og aktivitet kan skape et livlig 
byrom i et sentrumsnært utviklingsområde.

Lurhaugen er et stort utviklingsområde, og det er allerede skjedd utvikling i 
området rundt. Området mangler offentlige rom, og et byrom med aktiviteter i 
tilknytning Tyrili kan bidra til å skape mer liv og aktivitet i området.

Vil skape en destinasjon for byliv i en del av byen hvor det er få attraktive uterom, legge 
grunnlag for en positiv utvikling av Lurhaugen og gi Tyrilisenteret et attraktiv, offentlig 
uterom.
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SENTRUMSALLMENNINGENE - MAIHAUGEN - VINGNES

1—Videreutvikle parkaksen
Videreføre parkaksen som en gjennomgående grøntkorridor 
som innlemmer sykehuset og Vinterbrøyta. Her har man 
potensiale til å skape en attraktiv, urban grønn forbindelse fra 
marka og Maihaugen ned til Mjøsa og over til Vingnes.

2—Fremhev byens historiere
Dette området omfatter store deler av byens opphav og 
er en viktig del av byens kulturmiljø, inkludert Hammer 
gård, forbindelsen til Mjøsa og havneleiet, Vingnes og selve 
parkaksen, i tillegg til viktige institusjoner som sykehuset og 
Maihaugen. Dette bør fremheves og bli en del av byrommene.

3—Skap et sammenhengende sjørom 
Med en bilfri Vingnesbru har man en god forbindelse mellom 
byen og Vingnes, og med utviklingen av en Vingnespromenade 
kan man danne et betydelig landskapsrom som omfatter selve 
brua og begge sider av vannet.

4—Integrer viktige institusjoner i byen
Viktige destinasjoner og godt besøkte institusjoner som 
Maihaugen, sykehuset, kirka og skolene skaper aktivitet og liv, 
og tiltrekker folk til forskjellige tider av døgnet. I dag er mange 
av disse lite integrert i byen, og byrommene rundt inviterer 
lite til bruk. Her har man store potensialer i å skape både 
bedre forbindelser og bedre oppholdsområder. Blant annet 
bør sykehuset få mer attraktive uteområder til glede for både 
pasienter og besøkende, og byen rundt.

5—Utvikle en bydelsurbanitet på Vingnes
I Vingnesgata har man et flott potensielt byrom, og med 
fortettingsmuligheter ved Vingnes marina og i en videreutvikling 
av det nye Kiwibygget med utadrettet virksom mot veien vil man 
kunne skape en "bydelsurbanitet" og mer vitalitet på Vingnes. 
Med ny trasé for E6 vil man i tillegg få mulighet til å nedgradere 
veien som hindrer mye utvikling i dag, og frigi store arealer som 
dagens veispagetti legger beslag på.

—En grønn sentrumsallmenning som tar 
utgangspunkt i og videreutvikler et flott parkrom 
til en sammenhengende grøntkorridor på tvers 
av bykjernen. Binder sammen flere viktige 
samfunnsinstitusjoner og kulturmiljøer, og 
skaper en attraktiv ramme rundt disse. Samtidig 
har den potensiale til å skape en bedre 
integrasjon mellom byen og vannet. I 
strandsonen ligger det et stort potensiale på 
begge sider av Lågen/Mjøsa med bilfri 
Vingnesbru, som kan knyttes tettere opp mot 
parkaksen. En bedre integrasjon av Maihaugen 
og sykehuset med gode forbindelser vil kunne 
skape ny aktivitet i større deler av byen, og bli 
en betydelig ressurs.

—Strategier
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MULIGHETSDIAGRAM FOR
MAIHAUGEN TIL VINGNES 
-KORRIDOREN
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FORESLÅTT PRIORITERTE TILTAK

Kulturpark Banken (B.4.1)

Styrking av kulturens plass i det offentlig rom—

Forslag til tiltak basert på vurdering av best mulig effekt, i forhold til bylivspotensial,  
nødvendighet symbolverdi, kostnad og mangfold.

—Tilgjengeliggjøring og oppgradering av området rundt 
Banken, hvor en lenge etterlengtet "Blackbox" kan plasseres 
hensiktsmessig som en del av en kulturakse, og bidra til å 
integrere kulturlivet bedre i byrommet. En innlemmelse av 
dette grøntarealet i byveven og et rom fylt av kultur.
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Byens eldste kulturmiljø som forlengelse av parkaksen— Forbindelse på tvers av vannet— Et nytt forhold mellom byen og vannet—

Hammertorget (B.1.2/B.2.1) Vingnesbrua (B.2.2/B.3.2) Etablér en Vingnespromenade (B.3.1/B.3.4)

—Et byrom til hverdag og spesielle anledninger, rundt byens 
arnested, som forplass til kirken og Hammartun skole. En for-
lengelse av parkaksen og et sammenvevende byrom mellom 
parken og Vinterbrøyta som en viktig del av aksen fra Maihau-
gen til Vingnes.

—Utnytte mulighetene en bilfri Vingnesbru gir som en 
forlengengelse av Strandpromenaden til Vingnes. Skap 
en direkte forbindelse mellom Strandpromenaden og 
Vingnesbrua, som skaper en tettere forbindelse på tvers av 
vannet. Lett oppgradering av brua med benker, beplanting, 
utkikkspunkt og lignende.

—Skape en sammenhengende og attraktiv forbindelse i 
strandkanten rundt hele neset, som tilgjengeligjør kvalitetene på 
Vingnes i større grad, med en direkte forbindelse opp på brua 
som en forlengelse av Strandpromenaden til Vingnesvika. Vil 
skape et nytt forhold mellom byen og vannet, med en form for 
"havnekarakater", med småbåthavna og Skibladnerbrygga.
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Strategi Mulige tiltak i prioritert rekkefølge Hvorfor Kost-nytte

B.1— 
Videreutvikle 
parkaksen

B.1.1 Knytte eksisterende parkdrag sammen med Vingnesbrua 
via Vinterbrøyta. Sykkelheis i Vinterbrøya.

Det er en potensielt viktig forbindelse som kan forlenge parkaksen mot vannet, 
i en historisk ferdselsåre. Viktig å bevistgjøre, synliggjøre og muliggjøre gang- og 
sykkelforbindelsen. En forbindelse som må ivaretas og utvides ved en fremtidig 
utbygging av jernbanen. En sykkelheis vil gjøre sykkelforbindelsen over Vingnes-
brua og opp til sentrum enda mer attraktiv.

Enkel skilting fra Vingnes, via vinterbrøyta, Mathiesens gate, Skoletorget og Langesgate til 
byavenyen i Kirkegata vil være av lav kostnad. Det samme vil enkel tilrettelegging for opp-
hold og statusheving av Vinterbrøyta som forbindelse være. En sykkelheis vil ha noe større 
kostnad, men anbefales som et viktig tiltak for å overkomme noen av høydeforskjellene i 
byen, og gjøre den til en mer attraktiv sykkelby.

B.1.2 Etablere Hammertorget, et byrom som knytter sammen 
kirken, Hammartun skole og det historiske miljøet rundt 
Hammergården, og skape aktivitet i området.

Kan bli et flerfunksjonelt, identitetskapende byrom i et område som i dag 
dominerers av parkering. Har stort potensiale som en "urban" forlengelse av 
parkaksen som omfavner det historiske bygningsmiljøet, og skaper en hverdags- 
og festplass for skoleelever, kirkegjengere, besøkende og beboere.

Et potensielt viktig tiltak som kan utvide bylivssonen i sentrum og aktivisere et område 
med stor historisk verdi. Det videreutvikler bylivet i retning Lågen/Mjøsa, og legger til rette 
for en kortere opplevd avstand fra sentrum til strandkanten. Relatvit kostbart tiltak som 
kan ha stor effekt.

B.1.3 Etablere en sykehuspark mellom sykehuset og Lilleham-
mer VGS.

Sykehusets utarealer fremstår i dag som lite attraktive og vennlige for fotgjenge-
re og opphold. Et attraktivt uterom er positivt både for pasienter og besøkende, 
og attraktive grøntområder har hatt en bevist positiv effekt i ulike sykdomsforløp. 
En sykehuspark bidra til at sykehusets ulike brukere og ansatte i større grad 
bruker og engasjerer seg i byrommene, gi sykehuset et attraktiv uteoppholdsrom 
som kan bidra til rehabilitering og vil være en flott videreutvikling av parkaksen 
og integrering av syehuset i byromsveven.

En omprioritering av parkeringsareal til f.eks parkeringshus vil innebære en viss kostnad. 
Det samme vil en opparbeidelse av en park, samtidig som området har en attraktiv 
beplanting i form av en rekke større trær som kan bevares og være grunnlag for en 
parkutforming. Dette vil bære et kraftfult tiltak som vil gi store kvaliteter til et område av 
byen som har en viktig funksjon, og viktig posisjon både i forlengelsen av parkaksen og 
som forbindelse mot Maihaugen. 

B.1.4 Bedre forbindelser fra Søndre park mot Maihaugen, Tverr-
løypa og ut i Marka - "Maihaugstien".

En oppgradering av den delvis eksisterende  gangforbindelse fra parkaksen til  
Maihaugen og ut i marka vil gi bedre bevegelses- og turmuligheter fra sentrum 
opp til attraksjonene rundt Maihaugen. Maihaugen som en viktig attraksjon 
bør knyttes sterkere sammen med sentrum i form av gode gangforbindelser og 
bedre skilting. Terrengforskjellene gjør at gangforbindelsen bør legges innom 
interesante by- og grøntområder for å skape en variert og interessant opplevelse.

Kan gjennomføres med relativt enkle grep og midler, men allikevel ha stor effekt og bidra 
til et sammenhengende byromsnettverk. Skilting og opparbeidelse av dedikerte gangfor-
bindelser vil være viktig elementer.

B.1.5 Gangbrua fra stasjonen til Hammartun bør utvikles som en 
mer naturlig forbindelse fra sentrum til parkaksen.

Denne forbindelsen er en snarvei mellom det parkaksen og det nye "Hammer-
torget" og Jernbanetorget, og bør fremheves som en viktig forbindelseslinje i 
byen. I tillegg er den en "missing link" som kan binde sammen Vinterbrøyta med 
Gamlevegen og gjenskape den gjennomgående diagonalen som tradisjonelt har 
eksistert i byen.

Gangbrua eksisterer allerede, men det mangler en forbindelse forbi skolen. Denne kan 
legges på nedsiden, langs med jernbanen til skoletorget.

B.1.6 Skap et attraktivt grøntområde mellom Maihaugveien og 
Martin Seips veg.

Eksisterende gangforbindelse til Maihaugen kommer opp i dette området, som 
i dag er et ubenytted skogsholt. Her kan man skape et attraktivt område i krys-
ningspunktet mellom gangforbindelsen fra sentrum, Maihaugen, og en videre 
forbindelse opp til Marka, istedenfor å bli før rett inn på Maihaugens parkerings-
areal slik man gjør i dag.

Kan gjøres til en relativt lavt kostnad. En enkel gangvei som går gjennom skogholtet med 
et enkelt oppholdsareal vil gi området en ny kvalitet, men allikevel bli et fint bidrag til 
"Maihaugstien" og forlengelsen av parkaksen.

B.2— 
Fremhev byens 
historie

B.2.1 Hammertorget og Vinterbrøyta som Lillehammers 
arnested.

Fremheve Lillehammers historiske gater og plasser ved hjelp av utforming, veifin-
ning og historiske skilt som forteller om tidligere aktiveter og bruk av områdene. 
Historiefortelling er et viktig lag i byrommet som bidrar til identitet og opplevel-
sesverdier, og dette er et viktige steder å fremheve i byens daglige bruk.

Skilting og beskrivelse er enkle tiltak som kan gjennomføres relativt raskt og som bør 
kooridneres med de rette instansene i kommunen og fylkeskommunen. Etablering av torg 
er mer kostnadskrevende men desto mer effektfult. Det samme kan sies om oppgradering 
av Vinterbrøyta som gang- og sykkelvei.

B.2.2 Vingnesbrua som byrom. Etablering av utkikspunkter, 
enkle sittemuligheer og andre aktiviteter på Vingnesbrua.

Vingnesbrua representerer en bit av historien om kryssingen av Lågen/Mjøsa. 
Det er en fagverksbro med kvaliteter i seg selv som kan utnyttes som byrom, 
med enkel møblering, utsiktspunkter o.l.

Dette vil ha en stor effekt for Vingnesbrua som byrom, og Lillehammers identitet som 
Mjøsby. Kan utvikles over tid med enkle, midlertidige grep for å prøve ut hva som fungerer 
og har best effekt.

B.2.3 Fremheve den historiske bebyggelsen og bystrukturen på 
Vingnes.

Vingnes var en del av den historiske byplanen for Lillehammer. Kvartalstrukturen 
er fortsatt synlig i bybildet, og Vingnesgata har kvaliteter som gjør at denne kan 
utvikles til et godt byrom. Gata fører også til Vingnesstranda med Skibladnerbryg-
ga, og er således et av adkomstpunktene til byen.

Oppgradering av Vingnesgata til miljøgate, med natursteinsarealer og trebeplantning, vil 
fremheve gatas rolle som bygate og dens historiske verdi. Et relativ kostbart tiltak, men 
som vil heve status og identitet på Vingnes. Samtidig vil det gi bydelen en "hovedgate" 
som knytter de nye butikkfunksjonene sammen med Svaneredet, og som på sikt kan gi 
grunnlag for mer aktive funksjoner i bydelen.

B.2.4 Forbindelse til den historiske Skibladnerbrygga. Brygga og pakkhuset, som nå er fredet, er en viktig historieforteller og påminnel-
se om Lillehammers fortid som sjøfartsby. Dette bør fremheves i bybildet.

Med enkle grep kan man skilte og henvise til destinasjonen fra Strandpromenaden og 
Vingnesbrua. Liten kostnad men stor betydning for opplevelsen av Strandpromenaden og 
bevegelsen langs denne. Pakkhuset og brygga bør i tillegg oppgraderes, og det bør legges 
til rette for opphold og bruk av området. En publikumsfunksjon i Pakkhuset må være 
målet på lang sikt.

B.2.5 Utsiktsbakken er et viktig historisk parkrom og bør videre-
utvikles. Området på nedsiden av Storgata bør integeres 
som en del av parken.

Utsiktsbakken er mindre brukt, men er et viktig historisk parkrom som bør 
utvikles. Gir en ikonisk utsikt over byen, og en flott oversikt over et av byens best 
bevarte kulturmiljøer rundt Sportsplassen samt mot Lillehammer kirke og Lågen.

En ny trapp og f.eks utkikksplatform kan aktivisere arealet på nedsiden av Storgata for 
relativt lave kostnader og kunne gi en betydelig merverdi.
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B.3—
Skap et sam-
menhengende 
sjørom

B.3.1 Etablere en strandpromenade på Vingnes - "Vingnespro-
menaden"

Vingnes har en flott og variert strandsone som i dag er lite tilgjengelig og lite 
brukt, med unntak av den populære Vingnesvika. En "Vingnespromenade" som 
strekker seg hele veien rundt neste kan aktivisere de ulike delene av strandso-
nen, og skape helt nye opplevelseskvaliteter og attraksjoner, blant annet rundt 
båtlivet. En slik utvikling vil utvide byens forhold til Lågen/Mjøsa og skape nye 
destinasjoner på Vingnes.

Utviklingen av en Vingnespromenade kan gjennomføres i etapper, og oppgraderes delvis 
over tid. Det vil derfor være ulike kostnader knyttet til de forskjellige delområdene, avhen-
gig av ambisjonsnivå. En utvikling av strandsonen vil være et meget effektivt tiltak som vil 
kunne løfte området, opplevelsesverdiene og bruken drastisk.

B.3.2 Etablere forbindelser fra Strandpromenaden og Vingnes-
promenaden til Vingnesbrua.

Sammenkobling av gangforbindelser mellom øst og vestsiden er et viktig grep 
for å skape en sammenheng i byromsnettverket, og skape en opplevelse av et 
"sjørom". I dag er det store høydeforskjeller mellom landkarene på Vingnesbrua 
og Strandpromenaden. Ved å fremheve brua som en attraksjon og byrom i seg 
selv blir adkomstpunktene vikige. Spektakulære anlegg med trapper, ramper og 
hei vil muliggjøre enkel adkomst fra brua til vannkanten på begge sider av innsjø-
en, og bli en attraksjon i seg selv.

Ulike inngrep vil ha ulik kostnad. På Vingnessiden vil man enkelt kunne installere en trapp 
og rampe i terreng, ned mot den foreslåtte "Vingnespromenaden". På østsiden vil en 
forbindelse mot Strandpromenaden være mer kostbar, men desto mer spektakulær, og 
bli en identitet for byen. Dette bør være en del av den langsiktige planen for utvikling av 
strandsonen og Vingnesbrua.

B.3.3 Etablere sjøbad ved eksisterende badeplass på Strandpro-
menaden.

Et sjøbad vil kunne gi en ekstra arkitektonisk kvalitet til Strandpromenaden, og gi 
bedre forhold for bading og vannaktiviteter. Dette vil kunne øke områdets attrak-
tivitet som bade- og stranddestinasjon betydelig, og vil være en viktig utvikling av 
strandlinje og Lillehammers identitet som Mjøsby.

Et sjøbad kan bygges til en middels kostnad og allikevel ha betydelige kvaliteter. Et tiltak 
som absolutt anbefales og som vil gi mye til byen og dens forhold til vannet.

B.3.4 Utvikle "Vingnes marina". Båthavna er en aktivitetsgenerator i strandsonen, og en marina kan være et 
attraktivt område å oppholde og bevege seg i. Området bør utvikles til å bli en 
destinasjon som en del av "Vingnespromenaden", og bli et viktig bylivspunkt i 
strandsonen.

En videreutvikling av marinaen som attraktiv destinasjon kan gjøres gradvis, og i små 
steg, og trenger derfor ikke å medføre store kostnader.

B.3.5 Etabler "Strandpromenaden sør" I dag stopper Strandpromenaden mer eller mindre ved Vingnesbrua, men det 
er mange kvaliteter som finnes lenger sør. Strandpromenaden bør forlenges og 
inkluderere vannskiklubben, Lillehammer camping og binde seg sammen med 
utløpet til Åretta og den foreslåtte gangforbindelsen gjennom Årettadalen, og slik 
skape en bedre forbindelse mellom de Søndre bydelene og strandsonen.

Forlengelsen av Strandpromenaden kan gjøres relativt enkelt med en gang- og sykkelfor-
bindelse som kan deles inn i flere etapper. Ved viktige punkter kan det være ønskelig å 
legge litt mer ressusers i arbeidet, som ved pakkhuset og den gamle Skibladnerbrygga, og 
ved utløpet til Åretta.

B.4—
Integrer viktige 
institusjoner i 
byen

B.4.1 "Kulturpark Banken" bør etableres i bakgården til kulturhu-
set Banken. En blackbox med scene og amfi vil videreutvi-
kle kulturlivet og stimulere til kulturens deltagelse i bylivet. 
Samtidig vil den forsterke kulturaksen langs Kirkegata.

Her har man potensiale til å skape et sentralt kulturrom, et kultursentrum for 
byen, for eksisterende brukere i Banken, samt mulighet for utvidelse av og videre 
eksponering av kulturaktiviteter i det offentlige rom. Samtidig vil man kunne 
integegrere det eksisterende grøntarealet i byen, og skape en bedre forbindelse 
mellom Kirkegata og Grønstads gate.

Relativt kostbart tiltak. Dette kan deles opp i mindre prosjekter som del av en helhetsplan. 
Vil kunne gi en stor effekt for kulturlivet ved etablering av et "kultur-byrom" for i allerede 
eksisterende og nye kulturarrangementer, f.eks konserter, opplesninger og forestillinger.

B.4.2 Lillehammer videregående bør knyttes tettere opp mot 
Søndre park, og den foreslåtte "sykehusparken".

Skoleparken bør knyttes bedre sammen med Søndre park gjennom en rampe/
trapp fra Storgata i forlengelsen av hovedaksen gjennom Søndre park. Dette gir 
muligheter for økt bruk av Skoleparken og enklere tiltak for brukere av Lilleham-
mer VGS til Søndre park, og legger til rettere for en videreutvikling av Skolepar-
ken som byrom.

Enkelt og lite kostbart tiltak som knytter eksisterende grøntstrukturer bedre sammen og 
som bør gjennomføres raskt.

B.4.3 Sykehuset og aktiviteten der bør integreres i bystrukture-
ren gjennom en "sykehuspark", som samtidig skaper en 
bedre forbindelse mot Maihaugen og Lillehammer VGS.

Utvikle området mellom sykehusparken og Lillehammer VGS som en ressurs for 
brukere og ansatte, samtidig som aktiviteten integreres i det offentlige rommet. 
Samtidig kan området brukes som en viktig forbindelse mot Maihaugen via 
gangveier og stier gjennom sykehusområdet.

Etablering av gangforbindelser og stier er et enkelt tiltak med stor effet som kan bidra til 
bruk av relativt ubenyttede arealer og bringer byliv inn rundt sykehuset. En oppgradering 
av parken vil være viktig tiltak for sykehuset, men også for elever ved Lillehammer VGS og 
besøkende på vei til Maihaugen.

B.4.4 Integrer Maihaugen bedre i byen ved utvidelsen, gjennom 
grøntkorridoren som strekker seg opp fra sykehuset.

Maihaugen som destinasjon er et viktig element å inkludere i byromsnettverket. 
Maihaugens utstilling av historiske byrom bør inkluderes som en nautrlig del 
av byens rom, og kan representere en type "gamlebyfunksjon". Den planlagte 
utvidelsen av Maihaugen bør bidra til å integrere museet bedre med byen rundt, 
og gi merkvaliteter til opplevelesen av parkaksen og grøntkorridoren. En inngang 
her vil føre deg mer direkte inn i byavdelingen og forsterke områdets forbindelse 
til resten av byen, og øke dens mulige funksjon som en type "gamleby".

Utvidelsen av Maihaugen er ikke i regi av kommunen, men kommunen bør være en pådri-
ver for en utvikling som integreres bedre i byen.

B.5— Utvikle 
en bydelsur-
banitet på 
Vingnes

B.5.1 Utvikle Kiwi-bygget og den ubebygde tomta i Vingnesga-
ta med utadrettet virksomhet mot gata - og gjerne mot 
vannet.

Vil skape mer liv og aktivitet i gaterommet, og bidra til å tiltrekke seg en økt 
flyt av mennesker og skape mer liv og bet bedre tilbud lokalt på Vingnes. Som 
komplementær funksjon til en "Vingnespromenade" vil det bli en bra blanding av 
opplevelses- og friluftskvaliteter og komersielle tilbud.

Dette vil ikke gjennomføres i regi av kommunen, men kommunen kan være en pådriver 
gjennom planleggingen og saksbehandlingen.

B.5.2 Nedgradere eksisterende E6-trasé og fjerning av overflødig 
veiareal.

Ved en utbygging av ny E6 bør dagens trasé nedgraderes til en byaveny, og de 
store på- og avkjøringsrampene bør fjernes slik at arealet kan brukes til by- og 
byromsutvikling i bydelen. Blant annet er det et større grøntareal mellom E6 
og det nye Kiwi-bygget som kan utvikles til et større friareal. Det vil også gi økte 
utbyggingsmuligheter i bydelen.

En nedgradering av vegen vil medføre høye kostnader, men kan gjennomføres som et 
samarbeid mellom kommunen, staten og utbyggere. Vil ha stor effekt for Vingnes.
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BYDELSALLMENNINGENE - SKURVA

1—Skap et utadvendt bydelssenter med  
fokus på fellesrommene

Rosenlund er i dag innadvendt og spredt mellom trafikkarealer 
og parkering, og er lite tilrettelagt for byliv. Kjøpesenteret er på 
samme måte innadvendt, henvender seg ikke til omgivelsene, og 
handelsaktiviteten bidrar lite i byrommene. Det er viktig å skape 
gode, felles uterom som gir attraktive oppholdsmuligheter for 
å invitere til mer liv og aktivitet. De nye kontorbyggene bidrar 
med mange nye mennesker i området. Med et mer utadrettet 
handelssenter er det gode forhold for å skape et mer levende 
bydelssenter. Her blir det også viktig å få flere beboere tett inntil 
bydelssenteret for å øke flerfunksjonaliteten og skape aktivitet 
gjennom døgnet.

2—Utvikle Skurva som en attraktiv allmenning 
med gode gang- og sykkelforbindelser

Skurva er den elven i byen som i dag er mest bortgjemt. Elva 
representerer en ressurs og en kvalitet som bør hentes frem og 
utnyttes som en strukturerende allmenning for aktivitet, lek og 
friluftsliv i bydelen. Bedre gang- og sykkelforbindelser vil gi nye 
muligheter for bevegelse langs og inntil elva, og skape attraktive 
turveier og nye forhold mellom vannet og innbyggerne. 
Flomsikring har ødelagt mye av kvaliteten i elva. Det bør 
gjennomføres alternative flomsikringstiltak som samtidig gir 
kvaliteter til områdene rundt. Disse bør være forbildetiltak til 
inspirasjon for øvrige flomsikringstiltak i byen.

3— Bedre integrasjon mellom Skurva og de 
langsgående aksene

Store deler av Skurva renner gjennom private hager. Der hvor 
de viktige langsgående aksene krysser Skurva kommer den 
frem i lyset. Her har man muligheter til å fremheve elvens 
tilstedeværelse i byen, og utnytte den til å skape gode steder 
og gi kvaliteter langs de viktige bystrukterene. Det blir derfor 
viktig å skape destinasjoner og steder i krysningspunktene med 
viktige strukturer som Tverrløypa, Gamlevegen, Byavenyen og 
Strandpromenaden.

—Skurva kan bli en sammenvevende frilufts- 
og aktivitetsallmenning som binder Skårsetlia 
sammen med Rosenlund og Lågen, og blir en 
gjennomgående allmenning for Nordre Ål. 
Skurva kan gi betydelige kvaliteter til 
bydelssenteret i Rosenlund, og bli 
utgangspunktet for byroms- og bylivsutvikling i 
Bydel Nord. Vannet kan bli grunnlag for møte-, 
leke-, og aktivitetsplasser langs hele 
allmenningen, og fremheve Skurvas rolle i byen 
ved krysningspunkter av viktige akser som 
Tverrløypa, Gamlevegen, Byavenyen og 
Strandpromenaden. Slik vil Skurva gi grunnlag 
for en aktiv korridor som inviterer til varierte 
opplevelser og økt bruk av uterommene langs 
elva.

—Strategier
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FORESLÅTT PRIORITERTE TILTAK

Skurvaparken (C.1.1)

Vannkvaliteter som basis for byliv i bydelssenteret—

Forslag til tiltak basert på vurdering av best mulig effekt, i forhold til bylivspotensial,  
nødvendighet symbolverdi, kostnad og mangfold.

—Skurva er dårlig utnyttet som  kvalitet i Rosenlund. Det finnes 
store byromsmuligheter  rundt elven, som bør utvikles til en 
elvepark som umiddelbart kan skape opplevelseskvaliteter 
og et mer attraktivt fellesrom. En åpning av elven mellom 
Hammersengvegen og Storgata vil ytterligere forsterke elvens 
posisjon og kvaliteter, og dens rolle som strukturerende element.
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Nabolagspark som gir nye kvaliteter til Tverrløypa— Tetting av hull i forbindelsen langs Skurva— Attraktiv og aktiv korridor til vannet—

Pensjonatparken (C.2.5) Broforbindelse over Skurva (C.2.1) Oppgradert forbindelse til Lågen (C.2.3/C2.4)

—Der hvor Skurva krysser Tverrløypa er det et større grønta-
reale som i dag er lite brukt. Her kan det skapes et aktivt og 
attraktivt grøntområde som fremhever elvas posisjon i byen, og 
som en aktivator i Tverrløypa.

—Mobiliteten langs Mesna er dårlig og det er mange 
blindveier. Med en ny broforbindelse fra Chr. Dahls gate til 
Hammersengvegen har man en enkel mulighet til å skape en 
sammehengende og mer tilgjengelig forbindelse fra Rosenlund 
til Sigrid Undsets veg.

—Den store grøntkorridoren fra Lågen til Norbana er lite 
brukt og forbindelsene består hovedsaklig av små stier. 
En opparbeidelse med bedre forbindelser og utvikling av 
bruksmuligheter vil skape en attraktiv korridor med mye 
aktivitet og kvaliteter som samtidig blir en viktig forbindelse til 
Strandpromenaden.
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Strategi Mulige tiltak i prioritert rekkefølge Hvorfor Kost-nytte

C.1— 
Skap et 
utadvendt 
bydelssenter 
med fokus på 
fellesrommene

C.1.1 Etablering av "Skurvaparken". Etablering av "Skurvaparken" gir bydelssenteret i Rosenlund en sårt tiltrengt 
identitet, samtidig som man får en flomsikring som gir kvaliteter til byen. Parken 
skaper et tyngdepunkt langs en eksisterende, men "glemt", blå-grønn struktur og 
tydeliggjør adkomsten til Skurvakorridoren.

Kostbart tiltak, men allikevel nødvendig for å raskt kunne gi kvaliteter til området, og 
etablere et vitalt og levende bydelssenter. Byavenyens to løp samles her og gir området en 
tyngde som markeres med parken.

C.1.2 Utvidelse av Skurvaparken med bekkeåpning over parke-
ringsplassen ved Storgata 175.

Skurva er lagt i rør mellom Hammersengvegen og Storgata, et område som i dag 
benyttes som parkering. Her har man en god mulighet til å hente frem elven, og 
utvide elveparken til å bli et enda sterkere element i bydelen.

Elveåpning kan være kostbart, men har høy nytteefekt både for trivsel, flomsikring, 
økologi og bykvalitet. 

C.1.3 Opparbeidelse av Rosenlund torg, som foreslås lagt ut mot 
byavenyen.

Et bydelstorg med flerbruksfunksjoner som kytter sammen kontorbygg og 
handel. Fylkeskommunen, SVV og turistvegprosjektet vil sammen med kunder 
beboerne i område være brukerne av torget som foreslås etablert som del av 
parken på andre siden av vegen

Det er allerede planer for opparbeidelse av torg her. Kostnaden ved opparbeidelse kan 
kyttes opp mot utbygging og handelstanden. Krever finasiering og planlegging, men nyten 
er stor.

C.1.4 Etablering av "Rosenlundparken" som en utvidelse av bya-
venyen, og som endepunktet for en by- og parkromsakse 
fra Skurva over Rosenlund torg.

En bydelspark vil være et viktig element i utviklingen av Bydel Nord, og skaper en 
grønn lunge som tilfører betydelige kvaliteter i et området som i dag er dominert 
av harde flater. Vil komplentere en sekvens av byrom sammen med Skurvapar-
ken, Rosenlund torg og Byavenyen".

Opparbeidelse av park vil ha en viss kostnad, men være et effektivt tiltak som vil gi bety-
delige kvaliteter til området.

C.1.5 Oppgrader byavenyen fra Skurva til Oskar Skoglys veg 
til en flott bygate med ekstra kvaliteter for å markere 
bydelssenteret.

Bydelsparken og bydelstorgets brukere bør prioriteres fremfor bilbruk. Byava-
nyen vil markere bydelssenteret, skape identitet fremheve byfunksjonene i 
Rosenlund. Gang- og sykkelveien langs Gudbrandsdalsvegen er allerede planlagt 
oppgradert, noe som vil ha god synergieffekt sammen med en oppgradert 
byaveny.

Stor nytte, ikke nødvendigvis stor kostnad da det allerede er plantet trær i området. 
Mindre oppgraderinger kan gjøre stor forskjell i sammenheng med den planlagte gang- 
og sykkelvei-oppgraderingen.
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C.2— 
Utvikle Skurva 
som en attrak-
tiv allmenning 
med gode 
gang- og syk-
kelforbindelser

C.2.1 Broforbindelse over Skurva fra Chr. Dahls gate til Hammer-
senvegen.

Fullfører en sammenhengende forbindelse fra Sigrid Undsets veg langs Skurva til 
sentrumsområdet ved Rosenlund.

En bro kan utføres i ulike kvaliteter og således ulike kostnadsrammer. Man bør vurdere 
om dette bør være en gangbro som skal brøytes vinterstid eller ikke. En bro har stor nytte 
ved at Rosenlund knyttes skikkelig opp mot Skurvakorridoren med enkle grep og trekker 
turgåere inn i bydelsenteret.

C.2.2 Videreutvikling av Norbana som sentrumsnært aktivitets-
område.

Allerede eksisterende aktivitetsområde med enkelte funksjoner som bør utvi-
kles til et flerfunksjonelt område. Slik kan det bli en møteplass og byrom med 
forbindelser til bydelsenteret, sentrum, onkringliggende boligområder og Mjøsa/
strandprommenaden.

Kan gjennomføres som alt fra enkle investeringer til større tiltak som kan finasieres 
gjennom spillemidler etc. Enkle tiltak på bakgrunn av brukermedvirkning kan gi området 
en forsterket funksjon som møteplass og aktivitetsområde.

C.2.3 Oppgradert forbindelse langs Skurva fra Norbana til Lågen. Viktig forbindelse som del av gang- og sykkelnettverket langs almenningen, og i 
Lillehammer. Bred grøntkorridor som kan tilføres aktivitets- og lekefunksjoner og 
bli en viktig og aktiv del av en "Skurva-allmenning".

Enkelt tiltak ved oppgradering av eksisterende stier og belysning. Stor effekt som skaper 
gode forbindelser og oppmuntrer til å gå og sykle. Med en gradvis innføring av nye funk-
sjoner vil det kunne bli et viktig aktivitetsområde sammen med Norbana.

C.2.4 Forbindele langs Skurva via kirkegården, gjennom en ny 
jernbaneundergang mot Gardvegen.

Videreføring av gang- og sykkelforbindelsen langs Skurva gjennom eksisterende 
byrom med flotte kvaliteter. Midlertidig forbindelse under jernbanen kan føres 
gjennom eksisterende kulvert for Skurva. Ny undergang bør prioriteres ved en 
evt. jernbaneutbygging

Midlertidig tiltak kan gjennomføres til en middels kostnad, med effekt for bevegelsen 
langs elva. Ved en eventuell jernbaneutbygging bør man prioritere en oppgradert forbin-
delse.

C.2.5 Etablering av "Pensjonatparken" i krysningspunktet mel-
lom Skurva og Tverrløypa.

En av nodene som markerer kryssning mellom viktige akser i byromsnettver-
ket. Fremmer orienteringsforsåelsen og skaper et sted som knytter Tverrløypa 
sammen med Skurvakorridoren.

Enkle tiltak som skilting belysning og enkel møblering vil kunne gi umiddelbar effekt og 
ikke være svært kostbare. Videre utvikling av aktivitetesanlegg mm. kan gjenomføres over 
til.

C.2.6 Parkområde på andre siden av torget i Skårsetlia som en 
"inngang" til Skurvakorridoren.

Lokal park og møteplass som blir inngangsporten til korridoren i øst ved et allere-
de eksisterende byrom

Opparbeidelse av enkel nabolagspark på eksisterende jorde kan gjøres til en lav kostnad, 
men være en fin inngang til Skurvakorridoren sammen med allerede eksisterene grønt-
korridor i Skårsetlia.

C.2.7 Oppgradert forbindelse fra Skurvakorrideren til nye 
Nordre Ål barneskole. Inviterer elevene til en mer aktiv 
rolle i uterommene rundt skolen, f.eks ved planting av 
kjøkkenhager, utendørs naturfageksperimenter og uten-
dørs undervisning.

Skoler er viktige samlings- og møtesteder i nabolagene. I dag er skolene relativt 
innadvendte og lite integrert i områdene rundt. Uteområdene kan være en 
utvidelse av klasserommene, bruker underutviklede områder som laboratorier 
for eksperimentell læring. Ettersom grøntområdene sprer seg i nabolaget kan 
man samarbide med kommunen, organisasjoner og velforeninger for å forvalte 
området som nabolagshage for rekreasjon, selvdyrking og møtsted, og kan legge 
til rette for nabolagsarrangementer, samlinger og hagefester, både felles og til 
utleie. Slik vil man forsterke skolenes funksjon som nabolagssenter. 

Enkle tiltak som å oppgrdere eksisterende forbindelser med prioritet for gående og 
syklende. Etablering av nye vil ha noe større kostnad. Kan ha en god effekt som bør stå 
klart ved oppstart ny skole. Skolen kan selv utvikle grønnsakshager og benytte uterommet 
som læringsarena på sine egne premisser, noe kommunen bør oppfordre til og legge til 
rette for.

C.2.8 Oppgradert sti langs Skurva fra Skårsetlia og oppover. Skilting, informasjon og fysisk oppgradering av turveiforbindelse mot skistadion 
for å skape mer attraktiv turmulighet langs Skurva.

Enkelt tiltak med god effekt for veifinding, tursti etc

C.2.9 Oppgradering av friarealet på lokk over E6 ved utløpet av 
Skurva.

Areal for aktivitet, lek og opphiold i forbindelse med vann er alltid populært. 
Viktig byrom i nettverket langs Mjøsa og Strandpromenaden.

Kan være alt frra enkle investeringer til større tiltak som kan finasieres gjennom spille-
midler etc.  Enkle tiltak på bakgrunn av brukermedvirkning kan ha stor nytte og forsterke 
områdets funksjon som møteplass og aktivitetsområde. 

C.3—
Bedre integra-
sjon mellom 
Skurva og de 
langsgående 
aksene. 

C.3.1 Markering av Skurvas møte med Gamlevegen som en viktig 
gang- og sykkelakse i byen.

Det finnes allerede en flott gammel bro som historisk element i bybildet. Denne 
bør løftes frem og feires. Det bør gjøres tiltak som kan gi bedre tilgang til og 
kontakt med elva.

Skilting, hstoriefomidling, enkle sittemuligheter og mulig tilgang til elva er enkle tiltak med 
stor effekt. 

C.3.2 Oppgradering av Randgårdsjoret i forlengelsen av 
grøntkorridoren fra krysningspunktet mellom Skurva og 
Tverrløypa

Mulighet for å skape et sammenghengende grønt rom fra Randgård over Skurva 
til den nye barneskolen.

Kan være alt fra enkle investeringer til større tiltak som kan finasieres gjennom spillemid-
ler etc. Enkle tiltak på bakgrunnn av brukermedvirkning kan ha stor nytte og forsterke 
områdets funksjon som møteplass og aktivitetsområde.

C.3.3 Nedgradering av dagens E6 til "Mosoddavenyen" for å 
skape en bedre forbindelse mellom Lågen og byen.

En nedgradering av gamle E6 til en byaveny kan gi en ny langsgående akse som 
kan styrke strandsonen mer enn den er en barriere. Det vil gi bedre muligheter 
for kryssing, lavere fart og mindre støy.

Kostbart tiltak som vil skape en helt ny kontakt mellom byen og vannet. Et tiltak som bør 
vurderes som del av planen for ny E6.

C.3.4 Stort potensiale i grøntområdene rundt utløpet av Skurva 
ved en nedgradering av E6.

Viktig node i byromsnettverket, i krysningspunktet mellom to viktige korridorer. 
Store grøntarealer som i dag er lite utnyttet på grunn av E6. Ved en eventuell 
omlegging og nedgradering av veien vil disse områdene kunne brukes på en helt 
annen måte enn i dag. Ved en utvidelse av dagens trasé bør en størs mulig del av 
veien legges i kulvert for å sikre forbindelsen mellom byen og vannet.

Dersom E6 legges om, kan grøntområdene settes i stand ved hjelp av enkle tiltak som har 
stor effekt. Nedgradering av dagens vei vil minske barriere-effekten mot byen men være 
mer kostbart, men være et meget effektivt tiltak. En kulvertløsning vil være av høyest kost-
nad, men strengt nødvendig for å sikre byens forhold til vannet og bruk av strandsonen.
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BYDELSALLMENNINGENE - ÅRETTA & ENGESVEA

1—Utvikle et bydelssenter i Søre Ål 
I dag er bydelssenteret lite inviterende for byliv. Senteret består 
hovedsaklig av to dagligvareforetninger og en bensinstasjon. 
Området er hovedsaklig preget av overflateparkering og har 
lite utadrettet virksomhet. Det finnes få offentlige møteplasser 
ellers i bydelen, og det er et behov for å skape et sterkere 
og mer aktivt bydelssenter som møteplass for beboerne. 
En videreutvikling av bydelssenteret rundt gode by- og 
landskapsrom sør for dagens dagligvareforetninger vil kunne 
gi et betydelig tilskudd til bydelen. Ved å gjenbruke og utvikle 
dagens bekk som en kvalitet i både torg- og parkrom vil man 
kunne skape en attraktiv møteplass samtidig som man ivaretar 
viktige, eksisterende funksjoner. Sammen med fortetting og en 
oppgradering av byavenyen vil det kunne skapes et aktivt og 
flerfunksjonelt bydelssenter som gir området et attraktivt tilbud.

2— Skap en elvepark langs Åretta
Åretta er dårlig utnyttet som rekreasjons- og friluftsområde, 
og deler av elven er ikke tilgjengelig. Årettakorridoren 
representerer en stor kvalitet i byen, og bør utnyttes og 
tilgjengeliggjøres. Dette vil skape et betydlig rekreasjonsareal og 
en attraktiv turvei for Søre Ål så vel som Røyslimoen, og binde 
de søndre bydelene bedre sammen med Mjøsa.

3—Utvikle Engesvea som frilufts- og 
aktivtetsområde

Engesvea og de store grøntarealene på begge sider av Gamle 
Åsmarkaveg er en betydelig grøntkorridor som allerede er viktig 
for friluftsliv og aktivitet i bydelen. Korridoren bør videreutvikles 
som en frilufts- og aktivitetsallmenning både for de eksisterende 
boligområdene og de nye byggefeltene i sør. En aktiv og bynær 
skogkskorridor med variert tilbud vil kunne gjøre friluftsliv 
mer tilgjenglig, være en attraktiv destinasjon, og en kvalitet for 
beboerne. Den vil kunne bidra til å trekke folk og aktivitet ut i 
uterommene, og trekke noe av friluftslivet som i dag foregår 
utenfor byen, inn igjen.

—En elvepark langs Åretta kan bli en 
sammenhengende friluftskorridor fra 
Røyslimoen til Mjøsa, og utnyttes til å gi 
betydelig økte kvaliteter i bydelen. Et 
bydelssenter bør utvikles og knytte seg opp mot 
Åretta, samtidig som det utnytter eksisterende 
landskapskvaliteter til å bli et attraktivt 
møtested for bydelen. Engesvea har potensiale 
for å videreutvikles til et attraktiv frilufts- og 
aktivitetsområde for både nye og eksisterende 
boligfelt helt sør i byen, og videreføre byens 
tradisjonelle utvikling med blå-grønne 
korridorer som strukturerende elementer i 
byformen.

—Strategier
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FORESLÅTT PRIORITERTE TILTAK

Etablering av et bydelssenter(D.1.1—D.1.6)

Grunnlag for et nytt byliv i Søre Ål—

Forslag til tiltak basert på vurdering av best mulig effekt, i forhold til bylivspotensial,  
nødvendighet symbolverdi, kostnad og mangfold.

—For å øke bylivet i Søre Ål blir det viktig å utvikle et sterkere 
og mer flerfunksjonelt bydelssenter med flere publikumsrettede 
arealer. I tillegg vil gode offentlige rom som et nytt torg og en 
bydelspark være viktige for å skape gode forhold og rammer for 
økt aktivitet og liv.
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Tilgjengeliggjøring av en ressurs— Bynært friluftsliv— Byens hovedpulsåre møter bydelssenter—

Forbindelse og elvepark langs Åretta 
(D.2.1—D.2.8) Engesvea som aktivitetskorridor (D.3.1/D.3.2) Byavenyen som senterdefinisjon (D.1.5)

—Årettakorridoren er en ressurs som bør utnyttes bedre i by-
delen. For å øke det urbane friluftslivet blir det viktig å ta i bruk 
og videreutvikle Åretta som en sammenhengende friluftskorri-
dor fra Mjøsa til Røyslimoen, med ulike steder og attraksjoner 
som en del av opplevelsen og bruksmulighetene.

— Engesvea har potensial som en oppgradert aktivitets- og 
friluftskorridor som binder marka sammen med Søre
Ål skole, og kan gi gode kvaliteter og et bredt aktivitetstilbud til 
både nye og eksisterende boligfelt.

—Byavenyen bør gis ekstra oppmerksomhet og spesiell 
utforming gjennom bydelssenteret for å tilføre ekstra 
byromskvaliteter, skape en attraktiv situasjon for gående, 
syklende og kollektivreisende, og gi ekstra status til og markere 
bydelssenteret langs avenyen.
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Strategi Mulige tiltak i prioritert rekkefølge Hvorfor Kost-nytte

D.1— 
Utvikle et 
bydelssenter i 
Søre Ål

D.1.1 Skap et sentralt torg som sentrum for bylivet i Søre Ål Det finnes få offentlige møteplasser i bydelen i dag, utenfor skolene. For å skape 
et byliv også i bydelssenteret er det viktig å skape et sted hvor folk i alle aldre kan 
møtes. Dette torget bør være et sted med ulike aktiviteter som lek og opphold, og 
være attraktivt både gjennom døgnet og året.

Relativt kostbart tiltak men viktig for å skape et bydelssentrum med en aktiv og sosial 
møteplass.

D.1.2 Skap en bydelspark, et grønt samlingsområde og aktiv, 
opparbeidet park. 

For å gi bydelssenteret en flerfunksjonalitet og attraktivitet for flere brukere ser 
vi det som viktig å opparbide en bydelspark. Denne vil komplementerer de mer 
naturlige, grønne områdene  i Åretta-korridorene og de omkransende skogsom-
rådene, og skape en grønn, sosial møteplass som mangler i bydelen.

Ved utnyttelse av eksisterende bekkekorridor og i samspill med opparbeidelsen av torget 
kan man skape en attraktiv park for en god pris. Vil kunne gi ekstra kvaliteter til bydelen 
og bydelssenteret.

D.1.3 Utnytt bekken som i dag renner forbi bydelssenteret 
som kvalitet i byen, og til overvannshåndtering i de nye 
utviklingsområdene.

Vann er et element som kan gi gode kvaliteter i byrom, gjøre steder mer attrak-
tive og interessante, og utnyttes til f.eks lek. Aktiv overvannshåndtering bidrar til 
å løse klimautfordringer og er i tilegg et godt byøkologisk tiltak.

Et prinsipp som bør bakes inn i alle prosjekter som utføres i og rundt det nye bydelssente-
ret. Ulike tiltak vil ha forskjellig pris, men vil være et attraktivt element som kan gi lavere 
kostnader i fremtiden.

D.1.4 Utvikle et nytt bydelssenter rundt de offentlige rommene 
med utadrett virksomhet, sosiale funksjoner og attraksjo-
ner gjennom døgnet.

Når man utvikler det nye bydelssenteret er det viktig å fokusere mot de offentlige 
rommene, slik at utbygging styrker og bygger opp under funksjonen til disse. 
Lokalisering av attraktive og nødvendige funksjoner som tiltrekker seg må gjøres 
bevisst, for å maksimere aktiviteten i bydelssenteret.

Viktig prinsipp som aktivt må forvaltes i planleggingen og saksbehandlingen i utviklingsfa-
sen av bydelssenteret, og lokalisering av offentlige funksjoner i bydelen, for å sikre et godt 
resultat. Lave investeringskostnader knyttet til tiltaket.

D.1.5 Oppgrader byavenyen i Hamarvegen fra Åretta ungdoms-
skole forbi det nye bydelssenteret til en flott bygate med 
ekstra kvaliteter for å markere bydelssenteret.

Byavenyen bør gis ekstra oppmerksomhet og spesiell utforming på dette strekket 
for å tilføre ekstra byromskvaliteter, skape en attraktiv situasjon for gående, 
syklende og kollektivreisende, og gi ekstra status til og markere bydelssenteret 
langs avenyen.

Vil være et relativt kostbart tiltak, men desto mer effektivt. Vil kunne skape en bedre 
trafikksituasjon for alle grupper, tilføre større byromskvaltieter og gi en attraktiv adkomst 
til bydelssenteret. Vegen er fylkesveg, og prosjektet kan gjennomføres som et samarbeid 
med staten.

D.1.6 Transformer eksisterende grøntareal foran Søre Ål bo- og 
servicesenter til et attraktivt område for opphold, som 
gagner beboere som kommer seg ut i byen og besøkende 
i bydelen.

Arealet er i dag en ubenyttet gresslette som brukes lite. Her har man mulighet 
til å skape et attraktivt grøntområde som inviterer beboerne ut i det offentlige 
rom. Dette vil både kunne skape ekstra aktivitet og kunne øke livskvaliteten til be-
boerne. I tillegg vil det bli et flott tilskudd til byavenyen og gi muligheter for mer 
attraktiv løsning for bussreisende.

Eksisterende areal som kun trenger oppgradering. Kan gjennomføres til en relativt lav 
pris, og samtidig bidra med gode kvaliteter i bydelen.
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D.2— 
Skap en 
elvepark langs 
Åretta

D.2.1 Skap en sammenhengende forbindelse langs Åretta fra 
Mjøsa til Røyslimoen. 

En sammenhengende forbindelse vil kunne gi en attraktiv turvei som utnytter 
kvalitetene i elvekorridoren og binder sammen store boligområder med både 
marka og Mjøsa. Viktig å skape en god og attraktiv forbindelse under jernbanen. 
Planlagte flomsikringstiltak bør gjennomføres slik at de skaper merverdi for bruk 
og opplevelse av Årettadalen.

Store deler av forbindelsen finnes i dag, og vil kunne behøve små oppgradering. Oppar-
beidelse av nye stier bør gjennomføres samtidig som foreslåtte flomtiltak ved jernba-
nekryssingen av Åretta, og kan dermed utføres til en lavere kostnad. Årettadalen er det 
manglende elementet i en sammenhengende forbindelse og bør derfor prioriteres.

D.2.2 Skap et parkrom i "Dampsagvika" med god kontakt med 
vannet som et startpunkt for elvekorridoren langs Åretta.

Utløpet til Åretta krysser en fremtidig forlengelse av Strandpromenaden, og går 
gjennom Lillehammer camping. Et parkrom her vil kunne utnytte nærheten til 
Mjøsa og en videre forbindelse opp i Årettadalen til å bli et attraktivt og aktivt 
sted i byen, som gir økt nærhet til vannet og flere opplevelseskvaliteter både for 
beboere og besøkende.

I hovedsak oppgradering av eksisterende grøntarealer. Kan gjennomføres som et 
samarbeid med Lillehammer camping. Vil ha stor effekt for forholdet mot Mjøsa og som 
adkomstområde til Årettadalen.

D.2.3 Oppgrader Suttestadjordet til et aktivt parkrom og attraktiv 
idrettsplass.

Suttestadjordet bør oppgrades med fokus på idrett og aktivitet. Området ligger 
i umiddelbar nærhet til Åretta-korridoren og som en viktig del av byavenyen, og 
kan bli et viktig og sentralt grøntområde i bydelen. Bør få en bedre integrering 
med byavenyen.

Området er allerede eksisterende og mindre oppgraderinger og tilskudd vil kunne heve 
bruk og opplevelsen av området.

D.2.4 Skap et historiefortellende grøntareal i forbindelse med 
byavenyens kryssing av Åretta, som en videreføring av 
dagens informasjon om industrien langs elva.

Også Åretta har en industrihistorie. Her har man mulighet til å fremheve elva der 
den krysser Byavenyen, og skape et møtested som forteller om industrihistorien i 
en videreføring av tiltakene som finnes i dag.

Viktig tiltak for å skape en mer attraktiv situasjon langs elven på et sted hvor mange 
ferdes. Vil ha en viss kostnad men ha en stor effekt for opplevelsen av Åretta og oppmerk-
somheten rundt elvas historie.

D.2.5 Skap en attraktiv leke- og møteplass i krysningspunktet 
mellom Åretta og Tverrløypa for fremheve elva og dens 
kvaliteter.

Fremhev og utnytt elvas kvaliteter som møte- og lekeplass i et etablert boligom-
råde, og skap et interessant sted langs både Tverrløpya og en forbindelse langs 
Åretta. En utvidelse av elva eller tiltak for bedre kontakt med vannet ville hevet 
områdets attraktivitet betraktelig.

Eksisterende grøntareal hvor mye kan gjøres med enkel oppgradering og tilføyning av nye 
elementer som f.eks lekeapparater og benker. Bedre tilgang til elva vil medføre noe større 
kostnader, men være viktig for opplevelse og bruk av elva.

D.2.6 Skap en forbindelse fra elveparken langs Åretta til bydels-
senteret

For å skape bedre kontakt med elva foreslås det å lage en ekstra forbindelse fra 
Årettadalen til det nye bydelssentere.

Viktig forbindelse som vil kunne øke bruk av Årettadalen. Viktige elementer vil være sti og 
skilting som kan gjennomføres enkelt og kostnadseffektivt.

D.2.7 Skap en forbindelse fra elvekorridoren til Suttestadområ-
det.

For å skape bedre kontakt med elva foreslås det å lage en ekstra forbindelse fra 
Årettadalen til boligområdene på Suttestad.

Viktig forbindelse som vil kunne øke bruk av Årettadalen. Viktige elementer vil være sti og 
skilting som kan gjennomføres enkelt og kostnadseffektivt.

D.2.8 Skap en forbindelse og oppgradert grøntkorridor fra elve-
korridoren til ungdomsskolen 

Eksisterende og sammenhengede grøntkorridor fra elva til ungdomsskolen som 
er oppdelt og lite utnyttet. For å skape bedre kontakt med elva foreslås det å lage 
en oppgradert forbindelse fra elva til Åretta ungdomsskole, og utvikle grønta-
realene til en mer sammenhengende korridor av møtesteder, lekeplasser og 
aktivitetsarealer.

Oppgradert gang- og sykkelforbindelse kan gjøres til lav kostnad. Tilføring av nye funksjo-
ner kan gjøres gradvis over tid, og behøver ikke medføre store utgifter.

D.3—
Utvikle 
Engesvea som 
frilufts- og ak-
tivtetsområde

D.3.1 Utvikle attraktive leke-, aktivitets- og oppholdsområder 
mellom Engesvea hoppbakke og Søre Ål skole som en 
friluftsallmenning iht. til kommunens planer.

Området ligger midt mellom et etablert boligfelt og et stort nybyggingsfelt. Det er 
allerede en del aktiviteter i dag, det og har et stort potensiale for å videreutvikles 
som og attraktiv leke-, aktivitets- og friluftskorridor. 

Det finnes allerede mye å bygge videre på i Engesvea. En gradvis utvikling av nye attrak-
sjoner vil kunne gi stor effekt med relativt små investeringer.

D.3.2 Etabler en sterk forbindelse til marka gjennom Engesvea 
fra det nye bydelssenteret med gode gang-, sykkel- og 
skimuligheter. 

Som en videreutvikling av de eksisterende turløypene kan man skape enda mer 
attraktive bevegelsesmuligheter hele året. Disse løypene bør føres dem helt inn 
til hjertet av Søre Ål, til det nye bydelssenteret, og bidra til økt aktivitet i Engesvea  
og en enda bedre forbindelse mellom bydelen og landskapet rundt.

Nye forbindelser kan opparbeides relativt enkelt. Det vil være noe større kostnader 
knyttet til eventuelle tiltak som sykkelforbindelser og lysløyper. Forbindelsen inn til det nye 
bydelssenteret vil være et tiltak som kan være noe mer kostbart å sikre.
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NABOLAGSALLMENNINGENE - EKROM & BÆLA

1—Videreutvikle Ekrebakken-/Smestadaksen til 
en gjenomgående frilufts- og aktivitetsallmenning

Det finnes allerede store grøntområder som har et stort 
potensiale til å videreutvikles til aktive fellesområder. 
Ekrebakken er allerede et viktig friareal med stort potensiale for 
mer aktivitet, mens områdene ned mot Smestad ungdomsskole 
er lite utviklet som oppholds- og aktivitetsareal, til tross for stor 
tetthet av skoleelever, studenter og andre beboere. Korridoren 
kan bli en flott, sammenhengende grøntkorridor som vil være et 
attraktivt friareal for beboerne i Nordre Ål.

2—Skap en sammenhengende natur- og 
kultursti langs Bæla, fra Balberg til Lågen

Bæla ligger utenfor byen og er lite tilgjengelig. Korridoren langs 
Bæla har allikevel mange kvaliteter og ulike attraksjoner som 
kan gjøre den til en flott turvei, både til Balbergkampen og 
Mjøsa. Helt fra utløpet i Lågen, med "Bæladalen" i Hovemoen, 
muligheten for en spennende kryssing av E6 og Jernbanen, 
kulturlandskapet nord for byen, og skogsområdene og 
Balbergkampen, finnes det mange potensielle attraksjoner og 
destinasjoner. Disse bør utnyttes som en aktiv friluftskorridor.

3—Bygg på eksisterende grøntstrukturer som 
strukturerende elementer i Bydel Nord
En god transformasjon fra industri og logistikk til et levende 
byområde byr på en rekke utfordringer. En utvikling som 
fokuserer på offentlige rom og bygger rundt eksisterende 
grøntstrukturer vil kunne oppnå et godt resultat, og gi den nye 
bydelen betydelige kvaliteter. I den nordre delen av Bydel Nord 
finnes det allerede tydelige grøntkorridore som kan og bør 
videreføres som strukturerende elementer og kvaliteter i det nye 
transformasjonsområdet.

—En videreutvikling og videreføring av den 
eksisterende grøntaksen fra Ekrebakken til 
Smestad og videre mot Lågen kan bli en sterk 
aktivitets- og rekreasjonsallmenning i Nordre Ål 
som gir betydelige sosiale kvaliteter, som 
ivaretar myke trafikanter, omfatter viktige 
sosiale institusjoner som skoler og barnehager, 
og blir et fellesrom for innbyggerne i hele 
Nordre Ål. I tillegg vil den kunne bli et viktig 
strukturerende element ved en transformasjon 
av Bydel Nord. Bælakorridoren har potensiale 
som en attraktiv turvei-korridor, med mange 
ulike karakterer og opplevelse fra Lågen til 
Balbergkampen, blant annet elvedaler, 
kulturlandskap og store skogsområder. Bæla 
har potensiale til å bli en ny friluftsdestinasjon 
for en turglad befolkning.

—Strategier
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FORESLÅTT PRIORITERTE TILTAK

Haugvika (E.2.2)

Ny destinasjon i Strandsonen og overgang til Hovemoen—

Forslag til tiltak basert på vurdering av best mulig effekt, i forhold til bylivspotensial,  
nødvendighet symbolverdi, kostnad og mangfold.

—Haugvika ligger flott til som en avslutning av 
Strandpromenaden ved utløpet av Bæla og Lundebekken. Vika 
markerer utløpet for både Bæla og Lundebekken, og gir et flott 
utsyn tilbake mot byen. Her kan man skape en ny destinasjon i 
Strandsonen, og en fin overgang mot Hovemoen og “Bæladalen”.
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Ny bydelspark for Nordre Ål— Forbedret forhold mellom Nordre Ål og Lågen— Jernbanebru som binder sammen Bælakorridoren—

Utvikle Ekromparken (E.1.1) Forbindelse til Mosodden (E.1.8—E.1.10) "Highline Lillehammer" (E.2.4)

—Ekrebakken er allerede et viktig friområde og et godt grunn-
lag for en videre utvikling. Med en oppgradering av området 
kan man skape en aktiv bydelspark for Nordre Ål, med varierte 
funksjoner og aktiviteter gjennom året.

—Det finnes forbindelser til Lågen fra Nordre Ål, men de er 
lite oversiktlige og vanskelige å finne. En bedre og mer synlig 
forbindelse til Lågen fra Industrigata vil forbedre forbindelsen 
mellom byen og vannet også i den nordre delen av byen.

—Den gamle jernbanebrua over E6 kan utnyttes som
en attraktiv og spennende  forbindelse over E6 med forlengelse 
over Dovrebanen. Slik vil man kunne skape en forbindelse 
langs Bæla fra Gudbrandsdalsvegen til "Bæladalen", og videre 
til Strandpromenaden som en sammenhengende turvei med 
varierte og attraktive landskapskvaliteter.
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Strategi Mulige tiltak i prioritert rekkefølge Hvorfor Kost-nytte

E.1— 
Videreutvikle 
Ekrebakken-/
Smestadaksen 
til en gjenom-
gående frilufts- 
og aktivtetsall-
menning

E.1.1 Skap en aktiv bydelspark for Nordre bydel rundt Ekrebak-
ken med ulike funksjoner gjennom året.

Området ligger i en del av byen med mange beboere, mange barnefamilier og få, 
gode felles uteområder. Området er allerede en viktig grøntstruktur som enkelt 
kan nås fra store deler av bydelen, og ligger godt til rette for å videreutvikles som 
møteplass og bydelspark.

Stor effekt ved utvikling av området til bydelspark for identitet og som møteplass, kan 
oppgraderes og utvikles gradvis, gjerne i tett samarbeide med beboerne for å ivareta 
føelelsen av eierskap og tilhørighet til stedet.

E.1.2 Gjenbruk av Ekrom skole og uteområdene som en aktivi-
tets- og lekepark.

Stedet er godt foranket i nærmiljøet som samlingspunkt og aktivitestområde 
med blant annet kunstgressbane og gymsal. Bør utvikles videre, gjerne i privat 
regi. Plasseringen inntil Gamlevegen og Tverrløypa sikrer gode og trygge forbin-
delser til store deler av byen.

Et strålende utgangspunkt for utvikling av grendesenter mm, der allerede etablerte 
brukere kan ta ansvar og bli en del av utviklingen. Vil ha stor effekt og liten kostnad i og 
med at anlegget allerede er der. Lokale lag og interesseorganisasjoner bør innvolveres, og 
man gjerne ha en lokal idéprosess for hvordan området bør utvikles videre etter stenging 
av skolen.

E.1.3 Utnytt grøntarealene ved Nedre Smestad gård for å 
utvikle en aktiv grøntkorridor fra Ekrebakken til Smestad 
ungdomsskole.

Skaper en sammenhengende grøntkorridor mellom ungdomsskolens utearealer 
og Ekrebakken. Kan utvikles som et uformelt oppholdsområde og grøntkorridor 
mot vest og øst.

Stor nytte ved å sørge for gode forbindelser mot viktige byrom i byromsnettverket. Liten 
kostnad ved bedre utnyttelse av eksisterende grøntareal.

E.1.4 Inviterer elevene ved Smestad ungdomsskole og Lille-
hammer VGS Nord til en mer aktiv rolle i uterommene 
rundt skolen, f.eks ved planting av kjøkkenhager, utendørs 
naturfageksperimenter og utendørs undervisning.

Skoler er viktige samlings- og møtesteder i nabolagene. I dag er skolene relativt 
innadvendte og lite integrert i områdene rundt. Uteområdene kan være en 
utvidelse av klasserommene, bruker underutviklede områder som laboratorier 
for eksperimentell læring. Ettersom grøntområdene sprer seg i nabolaget kan 
man samarbide med kommunen, organisasjoner og velforeninger for å forvalte 
området som nabolagshage for rekreasjon, selvdyrking og møtsted, og kan legge 
til rette for nabolagsarrangementer, samlinger og hagefester, både felles og til 
utleie. Slik vil man forsterke skolenes funksjon som nabolagssenter. 

Bevisstgjøring, aktivisering og utvikling av eierskap og identitet har stor effekt og nytte. 
Skoleelevenes tilstedeværelse i byen vil øke aktiviteten i området betraktelig.
Bør ikke koste for mye, og kan være en del av skolens undervisningsprosjekt.

E.1.5 Bygg om kryssingen av Gubrandsdalsvegen ved Lilleham-
mer VGS Nord til et trafikksikkert, planfritt kryss.

Sikre gode forbindelser for gående og syklende på tvers av barrierer som hindrer 
enkel tilgang mot Strandpromenaden og Ekromparken. Vil fremheve tilstedevæ-
relsen av allmenningen og gi myke trafikanter prioritet i byavenyen.

Større inngrep og kostnad som må sees på sammen med SVV. Vil bidra til å omdanne 
Gudbrandsdalsvegen til en bygate og ha en fartsdempende effekt på trafikken gjennom 
det nye transformasjonsområdet. Har stor nytte og effekt for brukerne i denne tett befol-
kede delen av Lillehammer

E.1.6 Utvikle grøntarealet ved Eidsivas kontorbygg til en sentral 
park, "Industriparken", for det nye utviklingsområdet i 
Bydel Nord, samtidig som det videreutvikler grøntallmen-
ningen fra Ekrom/Smestad.

Deler av grønststrukturen for den nye Bydel Nord bør på plass som første del 
av transformasjonen og være premiss for utbygging. Sikrer gode forbindelser og 
oppholdsarealer som allerede er etablert blant brukerne før utviklingen skjer.

Bedre utnyttelse av eksisterende grøntareal medfører liten kostnad men vil ha stor nytte, 
spesielt på sikt. Nytten vil øke etterhvert som Bydel Nord utvikles og bygges ut.

E.1.7 Skap et nytt nabolagstorg i forbindelse med Industripar-
ken.

Viktig del av et utvidet byromsnettverk i Bydel Nord. Møteplasser og varierte 
byrom med ulike kvaliteter bør utvikles som en del av transformasjonen.

Bør bli en del av utbyggingsavtalen.

E.1.8 Skap en bedre forbindelse fra Industrigata til eksisterende 
gangbru over opptrekksarmen fra E6.

Forsterke forbindelsen fra Ekrom/Smestad og det nye transformasjonsområdet 
og ned mot Mosodden

Lite kostbart tiltak som kan gjennomføres med skilting og markering av traséen.

E.1.9 Bygg en ny, bredere og mer attraktiv gangbru over opp-
trekksarmen som et signalbygg langs allmenningen.

Forsterke forbindelsen fra Ekrom/Smestad og det nye transformasjonsområdet 
og ned mot Mosodden.

Kostbart - men bør legges inn som en del av strategien sammen med SVV. Kan gjennom-
føres sammen med evt. rehabilitering av eksisterende bru.

E.1.10 Skap en bedre forbindelse langs Moavegen og Korgvegen 
mot Mosodden.

I dag er Moavegen og Korgvegen en forbindelse til Mosodden som er vanskelig 
å oppdage. Bør jobbes med å klargjøre forbindelsen. Viktig å sikre en god forbin-
delse ved en eventuell fremtidig jernbaneutbyggelse.

Enkle tiltak som skilting vil ha stor effekt. Oppgradert jernbaneundergang bør være en del 
av fremtidig jernbaneprosjekt.

E.1.11 Skap en mer attraktiv kryssing av E6. Viktig forbindelse å 
videreutvikle ved en evt. nedgradering av E6.

Dagens kulvert er trang og lite trafikksikker. Dette er et viktig punkt i forbindelsen 
fra Ekrom/Smestad og det nye transformasjonsområdet og ned mot Mosodden, 
som bør forsterkes. Ved en utvidelse av E6 på østsiden bør veien legges i kulvert 
for å sikre en bedre forbindelse.

Langsiktig tiltak som bør sees på ved en eventuell nedgradering eller utvidelse av E6. 

E.1.12 Videreutvikling av Mosodden som destinasjon. Viktig del destinasjon langs Strandpromenaden, både som rekreasjons- og 
badested og som krysningspunkt mellom allmenningen og Strandpromenaden. 
Utviklingen av området er hindret av dagens E6.

Kan gjøres små tiltak over tid for å videreutvikle området til å bli mer attraktivt. En 
omlegging og nedgradering av E6 vil øke potensialet stort, da det i dag er mye støy. Ved 
utvidelse av E6 bør veien legges i kulvert, noe som vil medføre store kostnader.

E.1.13 Nedgradering av E6 til "Mosoddavenyen" ved en eventuell 
omlegging av E6.

Viktig grep for byutviklingen som fremmer forholdene for gående og syklende Kostbart tiltak som vil skape en helt ny kontakt mellom byen og vannet. Et tiltak som bør 
vurderes som del av planen for ny E6.
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E.2— 
Skap en 
sammenheng-
ende natur- og 
kultursti langs 
Bæla, fra Bal-
berg til Lågen

E.2.1 Legg til rette for en gangforbindelse gjennom kulturland-
skapet og elvekorridoren langs Bæla fra Gudbrandsdalsve-
gen til Balbergkampen - "Bæla kultursti".

Korridoren forbinder Lågen medmarka. Potensiale til å bli en flott og spennede 
turvei og forbindelse fra Balbergkampen til Lågen.

Stor effekt ved bevisstgjøring av blå-grønne strukturer og fremming av allmenhelse og 
aktivitet. Varierende kostnader, men ofte enkle tiltak uten behov for store investeringer.

E.2.2 Opparbeidelse av "Haugvika" som møteplass og avslutning 
på Strandpromenaden i overgangen mot "Bæladalen" og 
turområdene i Hovemoen.

Viktig punkt i byromsnettverket både for Bælakorridoren og Strandpromenaden 
som et orienteringspunkt, samtidig som det er store kvaliteter i plasseringen i 
ved utløpet av både Bæla og Lundebekken.

Kan gjennomførs uten store investeringer, med enkel tilrettelegging for opphold og bruk.

E.2.3 Tilrettelegging for bruk og friluftsliv av "Bæladalen" i 
Hovemoen.

Flott turområde med gode naturkvaliteter som ligger skjult og har dårlige forbin-
delser. Spennende elvedalslandskap som en attraktiv forlengelse av turveiene i 
strandsonen. Lite brukt i dag.

Skilting og enkel møblering har stor effeklt og liten kostnad

E.2.4 Kryssing av jernbanen og bruk av den gamle jernbanebrua 
over E6 som forbindelse fra "byavenyen" til "Bæladalen" 
og Lågen.

Eksisterende kryssing av E6 som bør utnyttes i turveinettverket og bli et sted i seg 
selv. Kan bli en spektakulær turdestinasjon, med beplantning og oppholdsmulig-
heter på brua.

Kryssing av jernbanen vil medføre en kostnad som er avhengig av ambisjonsnivået. 
Opparbeidelse jernbanebrua kan gjøres til middels kostnad.

E.2.5 Møteplass hvor Bæla krysser Gamleveien, en markering 
av elvekorridoren og muligheten for å oppholde seg ved 
elven.

Bruer og andre kryssninger av elv og bekkeløp er interessant for stedsutvikling 
og skaper identitet. Utnytte den eksisterende flomsikringen til noe mer, for 
eksempel tilkomst til bekken , møteplass og startpunkt for turer langs Bæla til 
Balbergkampen. Også mulig endepunkt for lokalhistorisk vandring langs gamle-
vegen fra sentrum

Enkelt tiltak med stor effekt, terrengarrondering, skilting og enkel møblering i denne 
noden.

E.2.6 "Jeistadparken" - opparbeidelse av grøntareal hvor byave-
nyen krysser Bæla.

Viktig sted i utkanten av bysonen og overgangen til kulturlandskapet, i krysnings-
punktet mellom byavenyen og Bæla. Stort potensiale for å fremheve elvekorrido-
ren og samtidig kunne oppleve kulturlandskapet mot Storhove.

Kan gjennomføres relativt billig ved bruk av eksisterende elvekorridor som grunnlag for 
opparbeidelse.

E.2.7 Oppgradering av eksisterende sti fra "Bæladalen" under E6 
og forlengelse over jernbanen til "Bydel Nord".

Viktig, ny forbindelse som må legges til rette for ved eventuell utbygging av 
jernbanen. Vil gi en god forbindelse fra Bydel Nord til rekreasjonsområdene i  
Hovemoen, som Bæladalen og strandsonen.

Bør innarbeides ved en eventuell utbygging av jernbanen.

E.2.8 Opparbeidelse av en elvepark langs Bæla i enden av 
Industrigata som en ressurs for det nye transformasjons-
området.

Grønnstruktur som vil fungere som megler mellom Bydel Nord, elva og kultur-
landskapet lenger nord, med god forbindelse til turveisytemet. Vil være en viktig 
kvalitet i det nye området.

Middels kostnad ved utnyttelse av eksiterende kvaliteter, Viktig for bydelsutviklingen og 
sikring av grønnstruktur.

E.3—
Bygg på eksis-
terende grønt-
strukturer som 
strukturerende 
elementer i 
Bydel Nord

E.3.1 Utvikling av det nye transformasjonsområdet rundt "Indus-
triparken" og det tilhørende torget, for å bygge opp under 
offentlig rom og byliv som første steg av transformasjonen 
i denne delen av Bydel Nord.

Transformasjon av området rundt en viktig del av grønnstrukturen i nye Bydel 
Nord gir en utvikling som fokuserer mot og reagerer på kvaliteten i det offentlige 
rommet. Dette kan føre til bedre rammer for byrommene, og legge bedre til 
rette for bylivet. Bruk av eksisterende struktur gir kontinuitet gjør at man leser 
historien i den nye bydelen.

Tett oppfølging fra kommunen i planprosessen medfører små investeringer men er et 
viktig virkemiddel for å kunne skape et vellykket byområde.

E.3.2 Gjenåpning av Lundebekken gjennom bydel Nord og 
etablering av et parkdrag som strukturerende element ved 
transformasjon.

Viktig del av grønnstrukturen i nye Bydel Nord. Blå-grønn struktur som gir 
identitet, bistår til å løse håndtering av overvann og bidrar til økologisk mangfold 
i bydelen

Relativt kostbart som bør bli en del av utbyggingsavtalen for området.

E.3.3 Opparbeidelse av et grøntdrag nord i Industrigata som 
forlengelse av eksisterende "jordbruksallé", i forlengelsen 
av den foreslåtte stiforbindelsen til "Bæladalen".

Viktig del av grønnstrukturen i nye Bydel Nord. Bruk av eksisterende struktur 
gir kontinuitet slik at man leser historien i den nye bydelen og forbindelser ut i 
kulturlandskapet

Middels kostbart, bør bli del av en utbyggingsavtale for den siste fasen av Bydel Nord.
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09—VEIEN VIDERE

En helhetlig utvikling av et byromsnettverk er et langsiktig arbeid 
som krever mye planlegging og ressurser. Det ligger i rapportens 
natur, som et forslag til overordnet strategi for et byromsnettverk i 
store deler av byområdet, at mange av forslagene og anbefalingene 
vil både ta lang tid, være kostbare og krevende å gjennomføre. 

Det blir derfor sentralt å innarbeide de overordnede strategiene 
og konseptene i de ulike prosessene som er knyttet til byens 
utvikling. Listene med de mer konkrete forslagene er ment som en 
inspirasjonskilde til å gripe mange av de potensialene som finnes i 
byen. 

For det videre arbeidet med byromsutviklingen kommer vi derfor 
med anbefalinger som peker ut noen retninger, og setter i gang 
bevegelser. Slik forsøkes det å definere byromsutviklingen som en 
prosess, et kontinuerlig arbeid som gjennomføres i dialog mellom 
kommunen, innbyggere, utviklere og skiftende omstendigheter – 
både lokalt, nasjonalt og globalt.

—For å sikre en positiv utvikling av byrommene er det viktig å begynne en videre prosess med 
byromsnettverket. I dette kapitlet oppsummeres hovedfunnene samtidig som det gis anbefalinger 
for hvordan vi mener disse best kan innarbeides i kommunens plan- og utviklingsarbeid.

Det ansees derfor som viktig for veien videre å anbefale realistiske 
tiltak som kan påbegynnes og gjennomføres relativt raskt, til en 
overkommelig kostnad og som setter i gang prosesser og videre 
utvikling. Disse vil kunne opptre som katalysatorer —  konseptuelt, 
men også fysisk, ved å gi håndfaste resultater man kan bygge 
videre på, og som inspirerer til mer bruk og videre utvikling av 
byrommene.

Fra hovedfunnene i rapporten gis det på dette grunnlaget en 
rekke anbefalinger til videre handling som kan (og bør) settes i 
gang umiddelbart. Disse vil kunne øke kvaliteten i byrommene, 
sikre videre utviklingsmuligheter eller legge til rette for økt bruk av 
eksisterende kvaliteter. Dette anser vi som en viktig handlingsmåte 
parallelt med videre planlegging, utvikling og oppsamling av midler 
til prosjekter for oppgradering av byrommene.
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STRATEGISKE FUNN OG ANBEFALINGER 

Funn: 
Et gjennomgående rammeverk kan skapes av eksisterende by- og 
landskapskorridorer som vil kunne legge grunnlag for et sterkt og 
sammenhengende byromsnettverk.

Anbefaling: 
Bruk utviklingen av Strandpromenaden og Tverrløypa som modell for 
utvikling av byromsnettverket — en gradvis utvikling med tilføying av ulike 
strategiske tiltak over en lengre tidsperiode.
—I en liten kommune med begrensede midler og store arealer med mye potensiale, kan det være 
vanskelig å gjøre store oppgraderinger i det offentlige rommet, og spesielt flere kostbare prosjekter 
samtidig. I Tverrløypa og Strandpromenaden har kommunen to meget gode eksempler hvordan man 
kan sikre og utvikle gode fellesrom over lengre tidsperioder. Dette har gitt både flotte fellesrom til byen, 
og en arbeidsmetode for utvikling av større byroms- og landskapsstrukturer som bør formaliseres og 
videreføres som en viktig modell i utviklingen av byromsnettverket.

Anbefaling: 
Definér og vedta et handlingsprogram for byromsnettverket
—Første steg på veien mot et forbedret, attraktivt byromsnettverk i Lillehammer kan være å definere 
og vedta et handlingsprogram for byromsnettverket på bakgrunn av funn og anbefalinger i denne 
rapporten. Slik vil man bli enige om en retning i arbeidet og vedta en strategi som skal følges. Dette vil 
gi en mer systematisk utvikling, mer forutsigbarhet og økt oppmerksomhet rundt kommunens arbeid 
med byrommene. Dette være positivt for kommunens investeringsarbeid, samarbeid internt mellom de 
ulike avdelingene i kommune, i samarbeidet med private og offentlige utbyggere og i kommunikasjon 
med innbyggerne.
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Sentrumsallmenningene 
— Mesna– og Maihaug-korridorene

Bydelsallmenning 
— Skurva–korridoren

Nabolagsallmenning 
— Lundebekk–/Ekrom–korridoren

Landskapsallmenning
 — Bæla–korridoren

Nabolagsallmenning 
— Engesvea–korridoren

Bydelsallmenning 
— Åretta–korridoren

Funn: 
De langsgående strukturene binder byen sammen 
langs de ulike høydenivåene, og bør videreutvikles 
som viktige korridorer for bevegelse, byliv, friluftsliv 
og opplevelser.

Funn: 
De blå-grønne korridorene bør foredles som 
ryggrader for byliv og byrom,  
og de grønne og blå egenskapene må utnyttes som 
kvaliteter i byrommene.
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Anbefaling: 
Definér allmenningene og gjør de synlige i planverket, bybildet  
og folks bevissthet med skilting, navngiving og tilgjengeliggjøring –  
som grunnlag for en gradvis utvikling av de blå-grønne korridorene 
som felles rekreasjonsareal.
—Første steg i arbeidet med de blågrønne korridorene er at de defineres og reguleres som 
«allmenninger» - gjennomgående fellesrom som utvikles over tid til det beste for felleskapet. Slik 
vil man innarbeide korridorene i det langsiktige planarbeidet. Disse allmenningene må deretter 
kommuniseres til allmennheten, og innarbeides i folks bevissthet. Dette arbeidet bør komme i gang 
umiddelbart, og kan i første omgang bestå av enkle tiltak som navngiving og skilting. 

Det bør utarbeides en identitets- og veifinningsstrategi med kart, skilting, merking og rydding av 
turløyper osv., med en helhetlig utforming. Slik kan man skape oppmerksomhet rundt korridorene, gi 
de en identitet i byen og skape et grunnlag for bruk før man gjør større inngrep og investeringer.

På sikt bør det utarbeides en områderegulering for hver av allmenningene, som definerer 
områdeidentiteter og utviklingsretning for de ulike delområdene.

Anbefaling: 
Sett i gang arbeidet med en byaveny – beplantning av gjennomgående 
alléer langs byaksen som en gjennomgående og identitetsskapende 
byromskvalitet langs byens hovedpulsåre.
—Byaksen er byens urbane ryggrad og er sentrert rundt Storgata og aksen Hamarvegen/Kirkegata/
Fåberggata/Gudbrandsdalsvegen. Aksen strekker seg fra høgskolen på Storhove, gjennom Rosenlund 
og sentrum, til Søre Ål. Den binder sammen de mest sentrale byområdene, viktigste bydelssenterene 
og de flotteste byrommene. Den er på mange måter byens urbane hovedpulsåre. Aksen er lang, mange 
steder lite attraktiv og har mye utviklingspotensiale. Trafikken dominerer store deler av strekket, og det 
finnes kun isolerte lommer med betydelige byromskvaliteter, slik som parkaksen, Gågata og Stortorget.

På grunn av aksens lengde, krav til mange ulike funksjoner og gjennomgående oppgraderingsbehov, vil 
en gjennomgående kvalitetsheving ta lang tid og innebærer betydelige kostnader. 

Det foreslås derfor et enkelt, men sammenbindende grep som bygger på byens grønne identitet, og 
byromsstrategiens øvrige fokus på grønne kvaliteter – en «byaveny». Ved å videreføre eksisterende 
allébeplantning vil man på sikt kunne utvikle en helhetlig identitet og kvalitet langs hele aksen. En stadig 
voksende allé vil kontinuerlig øke kvalitetene i gate- og byrommene, og være en enkel og relativt billig 
måte å oppgradere en lang og vanskelig korridor gjennom hele byen. 

Slik vil byavenyen raskt kunne skape forbindelser mellom de viktige byrommene og byområdene med 
attraktive rammer, og gi en rask forbedring mens man gradvis oppgraderer korridoren over en lengre 
tidsperiode. Avenyen vil kunne fungere som en grunnstamme i den videre byromsutviklingen i det 
sentrale byområdet. 

Arbeidet med beplantning langs Byavenyen bør begynne omgående, og gjennomføres gradvis 
i et så hurtig tempo som kommunen praktisk kan gjennomføre. Byavenyen på sikt få en egen 
områderegulering eller strategisk plan, som ser hele strekningen som helhet.

Anbefaling: 
Utvid begrepet Strandpromenaden til å gjelde hele strandsonen fra 
Hovemoen til Åretta, for å legge grunnlag for en videreutvikling av 
de eksisterende rekreasjonsområdene langs Lågen og Mjøsa til et 
gjennomgående parkområde i vannkanten.
—Begrepet «Strandpromenaden» er i denne rapporten utvidet for å beskrive hele strandlinjen fra 
utløpet av Bæla til utløpet av Åretta. Det anbefales dette området sees under ett, og reguleres og 
utvikles som et sammenhengende, lineært parkdrag i strandsonen. Dette vil kunne gi en sterkere 
identitet til strandsonen som helhet, gi den en større robusthet som en viktig struktur i byen, og bedre 
beskyttelse i fremtidige utviklingsprosesser. «Strandpromenaden» er her valgt som navn på grunn av 
den sterke identiteten den har i byens dagligliv som rekreasjonsområde ved vannet. Dette er et godt 
utgangspunkt for en videre utvikling av en langsgående strandpark.

Utviklingen av den utvidede Strandpromenaden er allerede godt i gang, med et stadig økende 
attraksjonstilbud, blant annet fuglekikketårnet og aktivitetspark. Det anbefales at denne utviklingen 
fortsetter slik det gjøres i dag, med en gradvis oppgradering av ulike viktige steder langs strandkanten. 
Tiltak som høyere kvalitet på gang- og sykkelstien og komfortable oppholdssoner vil bidra til å skape 
en mer attraktiv og helhetlig strandpark. I tillegg bør det arbeides med en sterkere forbindelse opp til 
Vingnesbrua, slik at man bedre kan dra nytte av en bilfri bru i turnettverket, koble Strandpromenaden 
bedre med Vingnes, og fortsette utviklingen med en strandpromenade også på Vingnes-siden.

Anbefaling: 
Fortsett utviklingen av Tverrløypa som et gjennomgående rekreasjonsbelte 
med strategisk tilføring av flere oppholds-, lek- og aktivitetsmuligheter.
—Tverrløypa er et flott eksempel på en langsiktig utvikling av en viktig landskapsstruktur i byen. 
Tverrløypa som viktig forbindelseslinje gjennom den øvre bystrukturen kan videreutvikles til et 
rekreasjonsbelte med en samling av mange ulike aktivitetsområder, lekeplasser og oppholdsmuligheter 
ved viktige steder langs løypa. Med eksisterende forbindelser mellom mange velbrukte 
rekreasjonsområder har Tverrløypa et stort potensiale for å bli en enda sterkere rekreasjonskorridor 
for hele byen.
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TILTAK SOM BØR PRIORITERES

Funn: 
Det er mye potensiale i Mesnaelva og korridoren rundt, som strekker seg fra 
marka til Lågen midt gjennom bykjernen.

Funn: 
Det er mye dødareal i sentrum – spesielt i bakgårder som kan utnyttes til å skape 
større «dybde» i bylivet rundt Gågata.

Anbefaling: 
Etabler et turistvegprosjekt etter modell av SVV langs Mesnaelva fra 
sentrum (evt. fra Lågen/Mjøsa) til Olympiaparken
—Turistvegprosjektene til Statens Vegvesen har løftet frem og foredlet naturområder og -kvaliteter 
langs hovedfartsårer i Norge. En viktig bevegelseslinje i Lillehammer går mellom sentrum og 
Olympiaparken, parallelt med Mesnaelva. 

Utvikling av elvepark etter designprinsippene fra turistveiprosjektene vil gi kvaliteter og nye opplevelser 
både for turister og innbyggere. Dette vil gi unike kvaliteter i sentrum av byen.

Anbefaling: 
Transformer ubrukte byrom i sentrum til aktivitets- og lekeområder for å 
øke tilbud og gi rom for nye former for byliv i sentrum, og aktivisere deler 
av sentrum som ikke brukes i dag.
—Utnytte eksempelvis bakgården mellom Wieses gate og biblioteket, og bakgårdene inntil 
Jernbanetorget til lek og aktivitet for å skape mer liv i sentrale deler av sentrum som er inaktive i dag.
Stimulere til mer byliv rundt Stortorget med pop-up og tilknytte seg de aktivitetene som finnes i 
tilsluttende gater og byrom.
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Funn: 
Det er mye fokus på fortetting i sentrum, og flere sentrale utviklingsprosjekter 
er under planlegging. Ved fortetting i bysituasjoner er det viktig å ta vare på og 
utvikle byromskvaliteter.

Anbefaling: 
Fokuser på og sett krav til viktige kvalitetsprinsipper ved fortettings- 
og utbyggingsprosjekter i sentrum og bydelssentrene, slik at man 
opprettholder og videreutvikler byromskvaliteter ved økt arealutnyttelse  
og økning i antall brukere.
—Fortetting i sentrum må baseres på fungerende bylivsprinsipper som aktiv 1- etasje, gode offentlige 
rom og ivaretatte forbindelser til eksisterende og nye byrom, god belysning, møblering og bruk av 
vegetasjon. Dette kan stimulere til bruk av byrommene, skape følelse av trygghet og økt tilhørighet. Det 
å ha flere steder å sitte kan for eksempel få bygninger til å føles mer imøtekommende og åpne, og ha 
en merkbar effekt på hvordan mennesker oppfatter byen i de bor i.

Anbefaling: 
Undersøk utbyggingsavtaler som en måte å utvikle  
og oppgradere allmenningene og det offentlige rom.

—Ved utbygging inntil eller rundt allmenningene kan utbyggingsavtaler benyttes som bidrag til 
oppgraderingen av områdene.

I dagens plansystem står private utbyggere for mye av utviklingen av offentlige rom, i forbindelse med 
utbyggingsprosjekter. Områdereguleringer kan inneholde rekkefølgebestemmelser som sikrer utvikling 
av offentlige rom i takt med omkringliggende utbygging. Disse rekkefølgebestemmelsene kan følges 
opp gjennom utbyggingsavtaler mellom Lillehammer kommune og utbygger for å sikre gjennomføring. 

Formålet med utbyggingsavtaler er å sikre at utbyggingsprosjekter bidrar til realisering av en 
forholdsmessig andel av det offentlige rommet i sitt nærområde. Dette er en metode for å lage et 
spleiselag mellom kommunen og private aktører som sikrer en heving av byromskvaliteten til det 
beste for byen og samfunnet. Slik kan byen få tilbake en andel av overskuddet utvikling gir, gjennom 
oppgraderte fellesrom for hele befolkning. Dette kan gjøres som en innbetaling til et utviklingsfond, 
fellesfinansiering mellom kommune og utbygger, eller opparbeidelse av offentlige rom utført av private 
utbyggere der det er hensiktsmessig.

Utbyggingsavtaler kan stadfestes ved hjelp av rekkefølgekrav i reguleringsplaner, enten det er 
områderegulering eller detaljregulering.  Typisk blir det innarbeidet i reguleringsbestemmelsene at 
enkelte friområder skal opparbeides før ferdigattest gis på et utbyggingprosjekt. 

Dette kan gjennomføres ved at:
1. det utføres av utbygger, både prosjektering og bygging, i tett samarbeide med kommunen
2. at utbygger skal gir anleggsbidrag til tiltaket, prosjektering og bygging gjøres av kommunen
3. utbygger gir et bidrag til et utviklingsfond som planlegger og gjennomfører oppgradering av de 
offentlige rommene som de ulike reguleringsbestemmelsen peker ut.
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STRAKSTILTAK

Som en styrking av de overordnede anbefalingene foreslås det en rekke strakstiltak. Disse er ment til 
både å bidra til gjennomføringen av de anbefalte tiltakene, raskt skape nye kvaliteter og forbedre 

eksisterende situasjoner. Strakstiltak er kostnadseffektive løsninger som kan ha en rask effekt, og gi 
mulighet for å teste nye løsninger og nye byrom. 

Identitet & veifinning
—Fremheve de forbindelsene og kvalitetene som allerede finnes. «Urbane turløyper». En skilt- og 
identitetsstrategi som skaper bevissthet rundt elvene/allmenningene og deres tilstedeværelse og 
rekreasjonsmuligheter i byen. 

Det finnes allerede mange gode forbindelser å bygge videre på. Første steg er å gjøre folk bevisste på 
dem, og fremheve de som sterke strukturer i byen.

Opprydding & vedlikehold
—I mange tilfeller vil opprydding og vedlikehold innbyr til mer bruk, og gjør områder og forbindelser 
mer attraktive. Enkle tiltak som skjøtsel av vegetasjon åpner opp gir mer lys, og skaper et mer attraktivt 
utrykk for gangforbindelser, så vel som elver, oppholdsområder, lekeplasser og andre områder.

Det er allerede gjort mange tiltak for å rydde opp i vegetasjon langs viktige bevegelseslinjer og 
oppholdsområder i byen. Dette er viktige tiltak for å øke status og bruk av viktige by- og landskapsrom 
innenfor byområdet.

Midlertidige bruk, pop-up og events for å skape ny bruk entusiasme, 
bevissthet og identitet rundt bruk av byrommene.
—Ved hjelp av enkle midler kan man aktivisere og prøve ut ulike tiltak som kan gi innspill til permanent 
utforming av byrommene. Slike tiltak kan være møblering, installasjon av scene for lokale musikanter, 
food trucks, lek og aktivitetsutstyr mm.

Dette er tiltak som er benyttet i andre byer med stort hell. Gjennom hele året vil slike tiltak vise 
muligheter, overaske og begeistre brukerne som vil ta i bruk byrommene på en ny måte og skape 
eierskap til byromsutviklingen.

Aktivitets- og lekeplasser i sentrum
—Skape mer liv og aktivitet ved å legge til rette for lek og aktivitet i bykjernen. Aktuelle steder for dette 
kan være i bakgårder som i dag ligger ubrukte. 

Lek og aktivitet kan skape økt byliv og bidra til at bykjernen blir attraktiv for en større gruppe av 
befolkningen.
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Vinterbyen og vinterbyliv
—Med Lillehammer som en markant vinterby med store visjoner blir det viktig å også utvikle 
vinterbylivet, og utnytte de offentlige rommene enda mer i byens vinterprofil. 

Stimulering til opphold og bruk av byrommene om vinteren er viktig. Gågatas julegateprofil er et 
eksempel på hvordan dette gjøres på en god måte i dag. 

Andre tiltak kan være, som skøytebane i sentrum med utleie av skøyter, musikk og lys, solstoler på 
torgene også om vinteren, lekelandskaper av snø og is, tilrettelegging for servering av varm mat og 
drikke, julemarked, og lignende.

Stortorget har for eksempel nå for alvor vist sitt potensiale som konsertarena, og konserter og andre 
arrangementer i byrommene kan gjennomføres i større grad om vinteren, spesielt i forbindelse med de 
mange idrettsarrangementene, eller noen av de populære julekonsertene.

Med Lillehammers lange vintre blir det viktig å også utvide bylivssesongen slik at man kan skape en 
mer aktiv vinterby, også i sentrumsområdene. Dette vil kunne utvide tilbudet og gjøre byen bedre å bo i 
også om vinteren, og være et ekstra attraktivt element for turister og tilreisende.

Skøytebanen i Spikersuppa i Oslo gir mye liv og aktivitet om vinteren
ˇVisit Oslo

P4s konsertarrangementer "Vinterlyd" viser at det er stort potensiale i 
utendørskonserter også om vinterenˇP4
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