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Forord 

Rapporten er skrevet i september – oktober 2018 som innspill til Lillehammer kommunes pågående 
planarbeid. Rapporten er en oppfølging av kulturhistorisk stedsanalyse (DIVE-analyse) utarbeidet av 
NIKU i februar 2018 (NIKU oppdragsrapport 13/2018). Der ikke annet er oppgitt, er foto tatt av NIKU 
ved Siv Leden.  
 
Kontaktpersoner i Lillehammer kommune har vært Gunhild Stugaard og Henrik Natvig. Magnhild 

Apeland i Oppland fylkeskommune har gitt kommentarer og utfyllende informasjon.
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1 Om oppdraget 

1.1 Bakgrunn  
Lillehammer kommune har en målsetting om å ta vare på Lillehammers historie og kulturarv.  

I forbindelse med arbeid med ny kommuneplan har kommunen utpekt et antall områder som 

foreslås definert som kulturmiljøer, og som det skal fastsettes vernebestemmelser for.  

Se liste side 8 og avmerking på kart side 9. 

1.2 NIKUs oppgave 
Oppdraget omfatter å gi korte beskrivelser av de utvalgte kulturmiljøene og en vurdering av deres 

karaktertrekk, viktige elementer, sårbarhet og tålegrenser. Dette skal være til hjelp ved kommunens 

byggesaksbehandling knyttet til disse miljøene. 

I henhold til oppdragsbeskrivelsen ønsket kommunen også forslag til spesifikke planbestemmelser 

for enkelte av miljøene basert på sårbarhet/tålegrense. Innenfor oppdragets rammer har det 

imidlertid ikke vært mulig å utarbeide dette. NIKU har i stedet, i samråd med kommunen, valgt å 

konsentrere innsatsen om vurdering av kulturmiljøene. Denne vil kunne danne grunnlag for senere 

utarbeidelse av planbestemmelser. 

1.3 Metode 
Som utgangspunkt for arbeidet gjennomførte NIKU sammen med Lillehammer kommune en rask 

befaring til de fleste av de utvalgte kulturmiljøene den 3. september 2018. Rapporten bygger i tillegg 

til denne befaringen på kommunens lokalkunnskap om de enkelte miljøene, kommunens analyse av 

områdetyper og bebyggelsesstrukturer (se vedlegg) og NIKUs kunnskap om Lillehammer fra arbeidet 

med kulturhistorisk stedsanalyse for byen vinteren 2018. Beskrivelser og kulturminnefaglige 

vurderinger av områdene er utført av NIKU og kommunen i fellesskap.  

Resultatet er presentert i tabellform.  Tabellen er ordnet etter nummereringen av de enkelte 

områdene. Det er satt inn et illustrasjonsfoto per område. Rubrikken Historikk gir kort informasjon 

om hvilken del av byens historie/kulturarv det aktuelle miljøet representerer. Rubrikken 

Karaktertrekk oppsummerer i stikkordsform hva slags fysiske strukturer og hvilket særpreg området 

har i dag. Rubrikken Sårbarhet/tålegrenser angir kvaliteter som det er vesentlig å bevare for å 

opprettholde områdets verdi.  

Innenfor oppdragets rammer har det ikke vært tid til befaring av alle områder, og vurderingen av  

kulturmiljøeneer derfor noe varierende med hensyn til innhold og omfang. Den vil bli supplert og 

bearbeidet videre av Lillehammer kommune i samarbeid med lokalhistorisk kompetanse.  
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2 Oversikt over utvalgte kulturmiljøer 
Lillehammer kommune har pekt ut 34 ulike områder som foreslås definert som kulturmiljøer: 

1. Vingnes 
2. «Chicago», Vingnes 
3. Vinterbrøyta med Hammartun skole  
4. Villabebyggelsen rundt Sportsplassen 
5. Mathisens gate  
6. Utsiktsbakken og Storgata sør 
7. Park-aksen og sjukehuset 
8. Lillehammer sentrum, Storgata med bakgårdsbebyggelse  
9. Bygårdsmiljøet Bankenkrysset 
10. Stortorget 
11. Villabyen, hyttene 
12. Lillehammer hotell med bunker 
13. Industribebyggelsen langs Mesnaelva 
14. Lysgårdsvegen 
15. Gamlevegen sør 
16. Løkkegata  
17. Nordre gate 
18. Storgata nord, villaer med forhager 
19. Gamlevegen nord 
20. Gamlevegen, kunstnerboliger  
21. Del av søre Holme. Sigrid Undsets veg/Lars Jordes veg 
22. Håkon Håkonsons veg/Hans Aaneruds veg 
23. Erlends veg/Sølve Solfengs veg 
24. Hertug Skules veg/Kong Sverres veg  
25. Øvre Smestad, Slåttevegen 
26. Ekromskogen 
27. Skårsetlia 
28. Moen - Jo Gjendes veg, Lågenvegen 
29. Busmoen 
30. Suttestad Årettavegen 
31. Midtre Langset (Roavegen – Holtevegen – Fredrik Collettsveg 
32. Bakkalykkja 
33. Holteskogen (Måsåhaugen)  
34. Fattig og Rik 

I tillegg til disse områdene er flere eldre vegfar – gutuer – markert på kartet over verdifulle 

kulturmiljøer. 

 



NIKU Oppdragsrapport 95/2018 

9 

 

  



NIKU Oppdragsrapport 95/2018 

10 

3 Tabell over utvalgte kulturmiljøer 
 

Omr. Navn Historikk  Viktige karaktertrekk Verdi/Sårbarhet  
1 Vingnes 

 

 

På grunnen til Vingnes gård lå en 
gammel markedsplass, og Vingnes var 
sundsted med fergetrafikk over Mjøsa. 
Dette var utgangspunkt for opprettelsen 
av kjøpstadsanlegget Lillehammer og 
Vingnes i 1827. Vingnes var en del av 
Lillehammers havn og ble planlagt med 
kvartalsbebyggelse i byplanen av 1827. 
Denne ble bygd samtidig som Storgata 
og på samme måte. Småindustri og 
håndverksvirksomhet fikk plass i 
bakgårdsbebyggelse, f.eks. bakeri. På 
Vingnes var det også garveri (nå 
Svaneredet), trelastlager og marked. 
Ytterst på odden ble det utover på 1800-
tallet bygd boliger i tilknytning til 
virksomhet i sundet, eks. trelast. Sentralt 
på odden lå fergemannsbolig med naust. 
I 2006 ble det anlagt ny brygge for 
Skibladner på Vingnes. 

Småskalabebebyggelse (1-2 etasjer). 
Grønt preg og store trær. Bebyggelse er 
dels lagt i gateliv, dels med forhager. 
 
Eldre trehusbebyggelse (ca. 1830) i 
Vingnesgata og Strandgata. Dette er 
bygårder i kvartalsstruktur, opprinnelig 
kjøpmannsgårder med forretning i 1. og 
bolig i 2. etasje. Tilhørende uthus og 
bakgårdsbebyggelse. Vingnes har også 
frittliggende hus i hage. Gater med åpne 
ender og lange siktlinjer ut. Visuell 
kontakt med Mjøsa. Naturlig 
strandlinje, ikke bryggekant.  
 
I gjeldende reguleringsplan er Vingnes 
regulert til bevaring av bygningsmiljø. 

Både enkeltbygninger og området som 
helhet har verdi. Området har 
utgangspunkt i tre ulike byggemåter/ 
strukturer som alle er betydningsfulle: 
Gården Vingnes; rutenettbyen med 
bygårdsbebyggelse (kjøpmannsgårder, 
bakgårdsbygninger); og frittliggende hus 
med uthus i hage.  
Sårbarheten er knyttet til inngrep som 
endrer bebyggelsens skala eller struktur, 
eller endrer områdets grønne preg med 
store trær og en naturlig strandlinje mot 
Mjøsa. Eventuell ny bebyggelse må 
underordne seg helheten i kulturmiljøet. 
 
 
 

2 «Chicago», Vingnes 
 

 

Bygd ut i 1949 etter helhetlig plan for å 
møte bolignød etter krigen. Oppført av 
arbeidsgiver med gjenbruksmaterialer 
fra tyskerbrakker, var arbeiderboliger for 
fløtere og ansatte i 
treforedlingsindustrien (Dampsaga, 
Kartongfabrikken).  

Klar struktur. Alle hus er plassert på 
samme måte, midt på tomtene, med 
samme møneretning. Tomtestørrelse 
700 m².  
 
Nøktern arkitektur. Småskala 
bebyggelse i halvannen etasje. Enkle, 
renskårne volumer. Rene takflater, 
ingen arker eller takoppløft. 
Midtpipeplan. Forhager med gjerde ut 
mot veg.  

Området framstår som enhetlig, og har 
verdi som helhet. Sårbarhet/tålegrenser er 
knyttet til bebyggelsens dempede, 
nøkterne formspråk og til byggelinje og 
forhager, jf. omtale av karaktertrekk.   
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3 Vinterbrøyta med Hammartun 
skole (NB-område) 
 
 

Hammer gård med markedsplass, 
tingsted og kirkested var utgangspunkt 
for byen. De eldste skriftlige kilder fra 
Lillehammer er herfra. Her var det også 
skole: Almueskolen, senere Hammartun 
skole. Vegfaret Vinterbrøyta er en 
inngangsport til byen og representerer 
en overgangssone mellom by og omland. 
Dette var forbindelsen fra Hammer gård 
til bryggene ved Berget i nordenden av 
Mjøsa, et sted som har vært 
trafikknutepunkt i alle fall siden 1600-
tallet. Langs vegfaret opp til kirka og 
markedsplassen i tilknytning til Hammer 
gård, lå service- og næringsvirksomhet 
som vertshus, skysstasjon, kaféer og 
spritutsalg. Etterhvert som det ble mer 
trafikk på Mjøsa, kom pakkbuer og 
arbeiderboliger. Brygga og vegfaret er et 
av Lillehammers få historiske 
tilknytningspunkter til Mjøsa.  

Området består av tre ulike deler:  
- Tundannelse ved Hammer gård rundt 
den tidligere markedsplassen og skolen.  
- Vegfaret med gatebebyggelse. Dette 
delområdet oppleves som en helhet. 
- Bryggeområdet med pakkhus. 
 
Bebyggelsen på Berget forholder seg til 
gata. Enkeltbygninger er utformet som 
kjøpmannsgårder. 
 
 

Både enkeltbygninger og området som 
helhet har verdi.  
 
Vegfaret Vinterbrøyta er et svært sårbart 
område som kun tåler nennsom og tilpasset 
fornyelse som underordner seg områdets 
karakter. I utgangspunktet frarådes riving, 
nybygg og fortetting. Eventuell ny 
bebyggelse må underordne seg helheten i 
kulturmiljøet. 
 
Viktige enkeltbygninger/-anlegg er blant 
andre Thorstadbua, Hammer gård, to 
gamle murbygninger tilhørende 
Hammartun skole, samt tilflyttede 
tømmervillaer flyttet fra Gudbrandsdalen.    
 
 
 

4 Villabebyggelsen rundt 
Sportsplassen (NB-område) 
 

 

Villabebyggelsen i området rundt 
Sportsplassen ble bygget ut i henhold til 
hagebyidealet etter reguleringsplan fra 
1912. Gatene var krumme, tilpasset 
terrenget, og vedtekter forbød å legge 
husene nærmere veg enn 5 meter. Det 
ble oppført større kjøpmannsvillaer. 
Disse er blitt godt ivaretatt.  

Frittliggende villaer (hovedsakelig 
trehusbebyggelse) i arkitektoniske 
stilarter fra begynnelsen av 1900-tallet: 
jugendstil, nybarokk og sveitserstil. 
Området preges av hager og store trær. 
Gjerde/ hekk ut mot veg. Ofte midtstilt 
port inn til hovedinngangen.  
 
 
 

Både enkeltbygninger og området som 
helhet har verdi. Sårbarheten er knyttet til 
inngrep som endrer områdets hagebypreg 
(jf. opprinnelige planidealer) med småhus i 
hage, inntrukket fra veg, eller endrer 
bebyggelsens arkitektoniske uttrykk. 
Mange av villaene er gode og velbevarte 
eksempler på 1900-tallets arkitektoniske 
stilarter der originale og eldre bygnings-
detaljer er beholdt. Det er vesentlig å 
bevare bygningsdetaljer som kledning, 
taktekking, beslag, originale vinduer og 
dører, og videreføre materialbruk og 
detaljering. Unngå fasadeendringer, 
tilbakeholdenhet med å tillate tilbygg eller 
påbygg. Bevare tegl- og skifertak. Bevare 
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hager og gjerder/hekk mot veg. Uthus bør 
underordne seg hovedbygning i volum og 
uttrykk, og gis tradisjonelt uthuspreg heller 
enn å etterligne hovedbygning.   

5 Mathisens gate (NB-område) 
 
 
 
 

I byplanen fra 1827 var Søndre Park lagt 
ut som torg og sentralt handelsområde. 
Bebyggelsen langs Mathisens gate på 
sørsiden av dagens Søndre Park, var av 
den første som ble oppført i byen, 
samtidig med bebyggelsen langs 
Storgata og på Vingnes.   

Bebyggelsen består av bygninger i 1-3 
etasjer i kvartalsstruktur. Dette er 
kjøpmannsgårder med forretning i 
første og bolig i andre etasje, men også 
flere en-etasjes bygninger som var rene 
bolighus.  
 

Både enkeltbygninger og området som 
helhet har verdi. Bebyggelsen er av den 
aller eldste i byen. De en-etasjes bolig-
husene er sjeldne. Sårbarheten er knyttet 
til inngrep i områdets skala, struktur 
(rutenettsbyen) og til bygningenes 
arkitektoniske uttrykk. 
Bakgårdsbebyggelsen er en viktig del av 
kulturmiljøet. 

6 Utsiktsbakken og Storgata sør 

 

Hamarvegen/Storgata er et vegfar som 
gikk her før byen ble anlagt (kongeveg1). 
De tverrgående Ringsvegutua og 
Smedgutua er også gamle stier/veger.  
Utsiktsbakken er innfallsport til byen.  
Et gammelt grensemerke, Bysteinen, 
markerte bygrensa i 1827. Stedet var 
utsiktspunkt for flere av 
Lillehammermalerne.  

Grøntdrag med utsiktspunkt som tilbyr 
en storslagen utsikt over Lillehammer. 
Området utgjør overgangen mellom 
den planlagte kvartalsstrukturen etter 
byplanen fra 1827 og den nye byplanen 
fra 1912 med frittliggende villaer og 
gater som fulgte terreng. Området har 
småskalabebyggelse.  

Den frie utsikten over byen er det som gjør 
at dette oppleves som en byport; man ser 
viktige symbolbygg og landskapsmarkører. 
Dette må ikke bli utfordret ved 
nybygging/fortetting. Sårbarheten er også 
knyttet til opplevelsen av området som 
møtet mellom kvartalsstruktur og hageby, 
og til bebyggelsens skala som følge av 
dette. Både enkeltbygninger og området 
som helhet har verdi. 

7 Park-aksen og sjukehuset 
(hovedsakelig NB-område) 

 
Foto: Google Earth 
 

Området rundt kirka (nå Søndre Park) 
var tiltenkt rollen som sentrumsområde i 
byplanen fra 1827. Tomta på oversida av 
torget, der Lillehammer Latinskole ble 
oppført, var avsatt til offentlige 
funksjoner. Ovenfor denne ble Christians 
Amts Sygehus og Sindsygeasyl reist. 
 

I parkdraget som strekker seg østover 
fra Hammer gård, ligger flere offentlige 
funksjoner: Lillehammer kirke og kapell, 
den videregående skolen og 
fylkessykehuset. De store og 
monumentale bygningene ligger fritt, 
omgitt av grønne områder.  

Aksen med viktige symbolbygninger/ 
samfunnsinstitusjoner på rekke og rad er et 
klassisk byplangrep og et karakteristisk 
trekk ved Lillehammer. 
Monumentalbygningene ligger omgitt av 
grøntdrag og er tydelige i landskapet. 
Siktlinjer er viktige og må ikke utfordres. 
Det grønne preget er vesentlig. Også 
parkeringsplasser til sjukehuset og 
forhagen til Lillehammer høyere skole bør 
ivaretas som åpent område, med grønt 
preg. 

                                                           
1 Kongevegene som ble etablert på slutten av 1600-tallet, var gjennomgående veger som bandt sammen landsdeler. De var en videreføring av de eldre tråkk, dels oldtidsveier, som ble forsøkt gjort farbare for kjøretøy. 



NIKU Oppdragsrapport 95/2018 

13 

8 Lillehammer sentrum, Storgata 
med bakgårdsbebyggelse (NB-
område) 
 

 

Langs Storgata og i området rundt kirka 
og Søndre park finner en byens eldste 
bebyggelse, plassert i en tydelig 
kvartalstruktur etter byplanen fra 1827. 
Langs gata lå våningshusene. I 
bakgårdene lå staller, pakkbuer, 
verksteder og bondestuer der bønder 
med ærend hos kjøpmannen kunne 
overnatte. Enkelte eksempler på 
bakgårdsbebyggelsen er bevart.  
 
Tverrgående gutu er en rest av et eldre 
vegfar fra før byen ble grunnlagt. 

To-etasjes bebyggelse med stående 
panel, malt i ulike farger, hjørnegårder 
med avkuttet hjørne, rolige fasader mot 
gate (uten arker, takoppløft), tak med 
vipp, markert gesims. Kjøpmannsgårder 
med forretning i 1. og bolig i 2. etasje. 
Dette er lesbart i fasadene: første 
etasjes fasade har forretningsvinduer og 
port til portrom/bakgård (ofte bygd 
igjen), andre etasje har mindre vinduer 
for boligfunksjon. Eventuelle 
arker/takoppløft ligger inne på 
takflaten. Bygningsloven fra 1827 
forbød utbygg og utkragede 
bygningsdeler mot gate. Mot 
bakgårdene er fasadene friere utformet. 
Her var svalganger vanlig. 
Storgata ble regulert til bevaring i 1975. 

Dette er bebyggelse som er av den aller 
eldste i byen. Både enkeltbygninger og 
området som helhet har verdi. 
Bakgårdsbebyggelsen er en sentral del av 
kulturmiljøet.  
 
Sårbarheten er knyttet til inngrep i 
områdets struktur og til bygningenes 
arkitektoniske uttrykk.  
Se forslag til estetiske retningslinjer for 
Lillehammer sentrum2.  
 
Eventuell ny bebyggelse må underordne 
seg helheten i kulturmiljøet. 

9 Bygårdsmiljøet Bankenkrysset 

 

Området ligger sentralt i byplanen og 
inngår i kvartalsstrukturen. Her var 
bygårdsbebyggelse med slakterbutikk og 
andre virksomheter. Området har vært 
gjenstand for flere større endringer 
gjennom tiden: f. eks. oppføring av 
televerkbygget (1960-tallet) med stor 
sanering av eldre bebyggelse, videre nytt 
vegkryss i forbindelse med OL 1994 og 
anleggelse av Mesnadalsarmen som er et 
fredet veganlegg.  
 

Området utgjør en innfallsport til 
sentrum fra vest, både fra Vingnes over 
Vingnesbrua og fra E6. Bebyggelsen 
representerer ulike tidsperioder og 
ulike skalaer. Den omfatter både eldre 
bygårdsbebyggelse (trebygninger) med 
intakte bakgårder, og monumentale 
bygg som Gamle Banken oppført 1896, 
funksjonalistisk murgård, og Televerkets 
teglsteinsbygning fra 1960-tallet. Den 
opprinnelige kvartalsstrukturen er brutt 
av det nye vegkrysset. 

Både enkeltbygninger og området som 
helhet har verdi. Området viser utvikling 
over lang tid.  
Sårbarheten er knyttet til tidsdybden som 
skaper områdets opplevelsesrikdom og 
hvordan kvartalet forholder seg til sentrum. 
Variasjonen som følger av større endringer 
er en kvalitet. Dersom man tar bort de siste 
trehusene i området, mister man den 
historiske forankringen og sammenhengen 
med det øvrige sentrum.  
 
 

                                                           
2 Reguleringsplan for Lillehammer sentrum – Estetiske retningslinjer – Utkast revidert 13.7.2009 
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10 Stortorget

 
 

Stortorget som byrom ble etablert tidlig 
på 1900-tallet i en tid da byen gjennom-
gikk store endringer som følge av at byen 
hadde fått jernbaneforbindelse til 
hovedstaden. Torget er i dag preget av 
bygninger i ulike arkitektoniske stilarter 
fra ulike perioder på 1900-tallet. 
Tverrgående gutu er en rest av et eldre 
vegfar fra før byen ble grunnlagt. 

Bebyggelsen som omgir Stortorget, 
viser et tverrsnitt av norsk 
arkitekturhistorie på 1900-tallet. Flere 
av disse er ikoniske monumentalbygg, 
tegnet av betydningsfulle arkitekter i sin 
samtid. Videre er plassen et 
kulturhistorisk viktig byrom som arena 
for ulike samlinger og arrangementer.   

Området viser utvikling over lang tid og har 
stor opplevelsesrikdom. Variasjonen som 
følger av større endringer er en kvalitet.  
Viktige enkeltbygninger/-anlegg er Norges 
Bank med forplass, Kinoen med forplass, 
Lillehammer kunstmuseum, Ellefsens 
bygninger, Grand hotell, Sveitserstilshus, 
Breiseth hotell, Meierigården og 
kjøpmannsgårder. Sårbarheten er knyttet 
til hvorvidt arkitektonisk utforming og 
detaljering ivaretas videre.  

11 Villabyen, hyttene

 

Området ble bygget ut fra slutten av 
1800-tallet og i første halvdel av 1900-
tallet. Mange av de frittliggende villaene 
i hage ble bygget som landsteder/hytter. 

Gatenettet følger rutenettstrukturen i 
byplanen fra 1827. Bebyggelsen er reist 
over et lengre tidsrom og i ulike 
stilarter: Her er laftehus som 
opprinnelig var landsteder/hytter, 
byvillaer i sveitserstil og eneboliger i 
byggmesterfunkis. Innimellom er det 
skjedd noe fortetting med nyere bygg. 
Området har et grønt preg med hager 
og store trær. 
 

Både enkeltbygninger og området som 
helhet har verdi. Sårbarheten er knyttet til 
hagebyens karakter med frittliggende 
villabebyggelse i eplehager. Tålegrenser går 
ved fortetting eller endring av skala/volum. 
Dersom hagene bygges ut eller området 
tilføres bygninger i en annen skala, vil 
områdets karakter gå tapt.  Mange av 
villaene er gode og velbevarte eksempler 
på 1900-tallets arkitektoniske stilarter der 
originale og eldre bygningsdetaljer er 
beholdt. Bygningsdetaljer som kledning, 
taktekking, beslag, originale vinduer og 
dører er vesentlige å bevare.   

12 Lillehammer hotell med bunker Fra slutten av andre verdenskrig var den 
tyske okkupasjonsmaktens hovedkvarter 
i Norge lagt til Lillehammer. General-
stabens offiserer annekterte Turist-
hotellet og om lag 20 private villaer i det 
nærmeste området rundt. Eierne ble 
kastet ut. Det ble bygget underjordiske 
ganger og bunkere i Turisthotellskogen, 
blant annet en gang mellom hotellet og 
Wangsvillaen, det nærmeste huset til 
hotellet. Her ble kapitulasjons-
erklæringen undertegnet i 1945. 

Området er uensartet og preges av 
mange ulike byggefaser.  

Viktige enkeltbygninger/-anlegg som har 
historiefortellende verdi, er Wangsvillaen 
og bunkeranlegg med ganger. Dette bør 
bevares. 
 
For Lillehammer hotell er verneverdien i 
første rekke knyttet til historiske hendelser, 
og handler i mindre grad om utformingen 
av bygningene i området.  
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13 Industribebyggelsen langs 
Mesnaelva (NB-område) 
 
 

 

Vannkraften i Mesnaelva var et viktig 
utgangspunkt for etableringen av 
Lillehammer. Langs elva ble det lagt 
kraftkrevende industri, blant annet 
Mesna Bruk, Brenneriet, Lillehammer 
Aktiemølle og Gudbrandsdalen 
Uldvarefabrik.  

Industribebyggelsen omfatter flere godt 
bevarte bygninger, både trebygninger 
og større teglsteinsbygninger. Høye 
fabrikkpiper. 
 

Industribygningene langs elva er viktige 
landemerker i bybildet, ikke minst har 
fabrikkpipene verdi som identitetsskapende 
og historiefortellende element. 
Sårbarheten er knyttet til inngrep som 
endrer bygningens forhold til elva og deres 
arkitektoniske uttrykk.  

14 Lysgårdsvegen 
 
 

Villabebyggelsen ble oppført i henhold til 
hagebyidealet etter reguleringsplan fra 
1912.  

Frittliggende villaer (hovedsakelig 
trehusbebyggelse), mange fra første 
halvdel av 1900-tallet. Området preges 
av hager og store trær. Gjerde/ hekk ut 
mot veg. 
 

Både enkeltbygninger og området som 
helhet har verdi. Sårbarheten er knyttet til 
hagebyens karakter: frittliggende 
villabebyggelse i eplehager. Tålegrenser går 
ved fortetting eller endring av skala/volum. 
Dersom hagene bygges ut eller området 
tilføres bygninger i en annen skala, vil 
områdets karakter gå tapt.  Mange av 
villaene er gode og velbevarte eksempler 
på 1900-tallets arkitektoniske stilarter der 
originale og eldre bygningsdetaljer er 
beholdt. Bygningsdetaljer som kledning, 
taktekking, beslag, originale vinduer og 
dører er vesentlige å beholde.   

15 Gamlevegen sør

 

Området ligger på grunnen til gården Bu. 
Forbi tunet på gården går Gamlevegen 
som er et vegfar som gikk her før byen 
ble anlagt (kongeveg) og som var 
hovedinnfartsåre til Lillehammer 
nordfra. Vegtraseen avviker fra 
rutenettsplanen som kom senere.  

Området har variert bebyggelse, 
hovedsakelig småhus, av ulik alder. 
Hovedbygninger og plankegjerde mot 
gate, uthus i bakgård.  
 

Både enkeltbygninger og området som 
helhet har verdi. Dette er bebyggelse som 
er av den eldste i byen. Viktige 
enkeltbygninger er blant annet gårdstunet 
på Bu. Sårbarheten er knyttet til inngrep 
som endrer områdets struktur eller 
bygningenes arkitektoniske uttrykk.  

16 Løkkegata (NB!-område) 

 

De første tiårene etter at Lillehammer 
ble grunnlagt i 1827, ble det bygd mange 
våningshus mot gata i én etasje.  
Mens bygningsmiljøet sør for Lilletorget 
forteller om handelsvirksomhet med 
relativt store gårder, representerer 
miljøet rundt Løkkegata et annet sosialt 
lag, håndverksmiljøet. Her er bygningene 

Trehusmiljø med eldre bebyggelse på 
begge sider av Løkkegata og langs 
Storgata. Området har en småskala-
målestokk (1-2 etasjer) som både har 
utspring i den gamle eiendoms-
strukturen og i utbyggernes sosiale 
bakgrunn. Her er små enheter, bolig 
mot gate og tilhørende 

Miljøet med småskalabebyggelse er unikt i 
Lillehammer. De fire én-etasjes vånings-
husene rundt Løkkegata er noen av svært 
få som fortsatt finnes. Helheten i miljøet er 
svært viktig, og sårbarheten er særlig 
knyttet til inngrep i områdets struktur og 
skala. Bakgårdsbebyggelsen er en viktig del 
av kulturmiljøet.  
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mindre og enklere. Håndverk og 
småindustri var en viktig næring i 
Lillehammer hele 1800-tallet, og i flere 
av bakgårdene er det mindre 
verkstedbygninger.  

uthus/verksteder bakenfor. Bygningene 
er plassert i eiendomsgrense. 
Bebyggelsen representerer ulike 
tidsepoker, men framstår likevel som et 
homogent, sammenhengende miljø.  

Eventuell ny bebyggelse må underordne 
seg helheten i kulturmiljøet. 

17 Nordre gate 

 

Villabebyggelse i kvartaler, oppført ca. 
1900-1920.  

Nordre gate er ei brei tverrgate i øst-
vest-retning, beplantet med bjørkeallé. 
På sørsida av gata ligger Nordre park.  
I motsetning til de fleste gater på 
Lillehammer som har åpne ender, er 
Nordre gate avsluttet mot øst, med en 
herskapelig villa som fondmotiv. 

Området representerer rutenettsbyen og 
har småskala bygårdsbebyggelse. Både 
enkeltbygninger og området som helhet 
har verdi. Sårbarheten er knyttet til inngrep 
som endrer bebyggelsens skala eller 
struktur. Gaterommet med allé og villa-
eiendommen som ligger som fondmotiv i 
gata, er særlig viktig. 

18 Storgata nord, villaer med 
forhager 

 

Villabebyggelse oppført i henhold til 
hagebyidealet rundt 1900-1910. 

Frittliggende villaer fra første halvdel av 
1900-tallet. Området preges av hager 
og store trær. 

Sårbarheten er knyttet til hagebyens 
karakter: frittliggende villabebyggelse i 
eplehager. Tålegrenser går ved fortetting 
eller endring av skala/volum. Dersom 
hagene bygges ut eller området tilføres 
bygninger i en annen skala, vil områdets 
karakter gå tapt.  Flere av villaene er gode 
og velbevarte eksempler på 1900-tallets 
arkitektoniske stilarter der originale og 
eldre bygningsdetaljer er beholdt. 

19 Gamlevegen nord

 

Gamlevegen som var hovedinnfartsåre til 
Lillehammer nordfra, er et vegfar som 
gikk her før byen ble anlagt (kongeveg 
fra slutten av 1600-tallet). Langs denne 
landevegen ble det oppført bebyggelse.  

I søndre del ligger eldre bebyggelse lagt 
langs gateløpet med hovedbygninger og 
plankegjerde mot veg, uthus i bakgård.  
I nordre del ligger bebyggelsen fritt, 
trukket inn fra veg.  
Høydedraget ved Holbø villa, tegnet av 
arkitekt Arneberg, danner et 
utsiktspunkt som gjør at dette oppleves 
som en byport på samme måte som 
Utsiktsbakken (se område 6).  

Både enkeltbygninger og området som 
helhet har verdi. Sårbarheten er knyttet til 
inngrep som endrer bebyggelsens skala, 
struktur eller arkitektoniske uttrykk. 
Området har både bolighus og flere eldre 
uthus med høy verneverdi.  
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20 Gamlevegen, kunstnerboliger 
(NB!-område)

 
Sigrid Undsets hjem. Foto: GD arkivfoto 

Tidlig på 1900-tallet bygde en rekke 
kunstnere villaer nordøst for byen,  
blant andre Sigrid Undset, Alf Lundeby, 
Thorvald Erichsen og Kristen Holbø.  
En del av villaene var tømmerhus som 
ble flyttet til byen.  

Området som var Lillehammers 
kunstnerkoloni fra første halvdel av 
1900-tallet, preges av hager, store trær 
og frittliggende villaer i jugend-, 
nasjonalromantisk stil og/eller inspirert 
av arts and crafts-bevegelsen. 
 
Sigrid Undsets hjem Bjerkebæk er 
fredet og er i dag museum.  

Sårbarheten er knyttet til hagebyens 
karakter: frittliggende villabebyggelse i 
eplehager. Tålegrenser går ved fortetting 
eller endring av skala/volum. Dersom 
hagene bygges ut eller området tilføres 
bygninger i en annen skala, vil områdets 
karakter gå tapt. Flere av villaene er gode 
og velbevarte eksempler på 1900-tallets 
arkitektoniske stilarter der originale og 
eldre bygningsdetaljer er beholdt. Viktige 
enkeltbygninger/-anlegg er blant annet 
Jorderike, jaktslott og Bjerkebæk. 

21 Del av søndre Holme. Sigrid 
Undsets veg/Lars Jordes veg 
 

 

Oppført på 1960-tallet som boligområde 
for en bedrift. 

En-etasjes rekkehus / kjedete 
eneboliger. Nøktern trearkitektur med 
knappe detaljer. Boligenhetene ligger 
forskjøvet med brannvegger mellom. 
Fasadeendringer med vindusutskifting 
og endret taktekking på enkelte enheter 
har medført at området ikke framstår 
like enhetlig lenger. 

Fasadeutrykket er til dels endret. 
Sårbarheten er knyttet til bygningsvolum og 
struktur.  

22 Håkon Håkonsons veg/Hans 
Aaneruds veg 

 

Blokkbebyggelse oppført 1959.  
Området ble bygget ut i henhold til 
idealer fra tidlig drabantbybebyggelse 
om frittliggende bygninger i det grønne 
med mye lys og luft omkring. 

Storkvartal med fellesløsninger. Flere 
større, tre-etasjes boligblokker, fritt 
beliggende med romslige, grønne 
arealer mellom husene.  
 
 

Verdien og sårbarheten er særlig knyttet til 
uterommet mellom bygningene. Dette gir 
ikke bare leke- og oppholdsareal utendørs, 
men sikrer lys, luft og utsikt for leilighetene 
og er viktig for bokvaliteten. En fortetting 
mellom blokkene vil kunne svekke de 
kvalitetene området har i dag, og som var 
en vesentlig intensjon for utbyggingen.  
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23 Erlends veg/Sølve Solfengs veg

 

Blokkbebyggelse oppført på 1960/70-
tallet. Feltutbygging der én utbygger sto 
for oppføring av flere boligenheter (i 
motsetning til privat utbygging av én og 
én eiendom).  
 
 

Enhetlig område bygd ut etter 1970-
talls idealer. Flere typer bebyggelse: 
lavblokker, terrasseblokk, halvplan 
leiligheter. Små hager/forhager og 
store, åpne, grønne fellesarealer 
mellom husene. 

Verdien og sårbarheten er særlig knyttet til 
uterommet mellom bygningene. En 
eventuell fortetting bør være tett-lav for å 
ivareta utsikt, lys, luft og grøntområder, og 
videreføre de kvalitetene området har i 
dag, og som var en vesentlig intensjon for 
utbyggingen.  

24 Hertug Skules veg/Kong Sverres 
veg

 

Boligområde oppført på 1970-tallet. 
Feltutbygging der én utbygger sto for 
oppføring av flere boligenheter (i 
motsetning til privat utbygging av én og 
én eiendom).  
 

Boligområde med et grønt preg, gode 
uterom og fine utsiktsforhold. Stor 
variasjon i boligtypologi. Planlagt som et 
helhetlig område med gode 
fellesløsninger og enhetlig uttrykk. 
Nerenga har rekkehus, og Øverenga 
kjede-/atriumhus.  

Verdien ligger i områdets enhetlige 
arkitektoniske karakter og grøntområder. 
Sårbarheten er knyttet til endring av 
uterom mellom husene samt bygningenes 
fasadeuttrykk, materialbruk og 
fargeholdning. Alle tiltak bør underordne 
seg helheten i kulturmiljøet. Opprinnelig 
regulering videreføres. 

25 Øvre Smestad, Slåttevegen 
 

 

Boligområde oppført på 1970-tallet. 
Feltutbygging der én utbygger sto for 
oppføring av flere boligenheter (i 
motsetning til privat utbygging av én og 
én eiendom).  
 

Boligområde med et grønt preg og fine 
utsiktsforhold. Kjede/atriumhus og 
rekkehus. Øvre del av området har høy 
arkitektonisk kvalitet med 
gjennomarbeidete løsninger, forhager 
og hager. Nedre del har ikke samme 
kvalitet.  
 

Verdien ligger i områdets enhetlige 
arkitektoniske karakter og grøntområder. 
Sårbarheten er knyttet til endring av 
uterom mellom husene eller bygningenes 
fasadeuttrykk, materialbruk og 
fargeholdning. Alle tiltak bør underordne 
seg helheten i kulturmiljøet. Opprinnelig 
regulering videreføres. 

26 Ekromskogen 

 

Boligområde fra 1980-tallet. 
Feltutbygging der én utbygger sto for 
oppføring av flere boligenheter (i 
motsetning til privat utbygging av én og 
én eiendom).  
 

Området er utbygd og planlagt etter 
ideal om bilfritt boligområde med 
gatetun, felles parkeringsløsning, hager 
og forhager. Landsbypreg. Tidstypisk 
bebyggelse. Arkitektur med særpreg, en 
moderne nytolkning av tradisjonell, 
regional byggeskikk: trebygninger med 
saltak, kompakte husformer, lagt i 
terrenget med sokkel for å tilpasse seg 
bratt lende, vinduer som hull i vegg. 

Verdien ligger i områdets frodige og 
vennlige arkitektoniske karakter og de gode 
rommene mellom husene. Sårbarheten er 
knyttet til endring av uterom mellom 
husene eller bygningenes fasadeuttrykk, 
materialbruk og fargeholdning. Alle tiltak 
bør underordne seg helheten i 
kulturmiljøet. Opprinnelig regulering 
videreføres. 
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27 Skårsetlia

 

Boligområde, oppført som deltaker-
landsby for Olympiske leker på 
Lillehammer 1994. Gjenbruk som boliger 
var et viktig premiss. Oppdragsgiver var 
Lillehammer Olympiske Boliger. 
Deltagerlandsbyen var et samarbeid 
mellom Lund Hagem Arkitekter AS, div.A. 
Arkitekter AS og landskaps-arkitektene 
Gullik Gulliksen, Moen Feste AS og 
Grindaker AS. OL’s visuelle profil med 
vekt på norsk egenart, landskaps-
tilpasning, enkle volumsammenstillinger, 
bruk av naturmaterialer og norske 
fargetradisjoner utgjør grunnelementene 
i bebyggelsens uttrykk.  
 
Skårsetlia ble tildelt Statens Byggeskikk-
pris i 1994.  

God helhetlig planlegging med enkle 
volumer. Bygningene og tun-
formasjonene er utformet i tråd med 
stedlig byggeskikk med en intensjon om 
at alle boligene skal ha privat uteareal, 
utsikt til Mjøsa og kveldssol. Ved 
varsom plassering og tilpassing av 
hustyper og klare husgrupperinger til 
landskapet oppnås en naturlig variasjon 
karakteristisk for norsk byggeskikk. 
Stein og tre er hovedmaterialer i tråd 
med OL’s designprofil. Den mørke 
fargesettingen gjenspeiler de mørke 
gårdsbygningene fra Gudbrandsdalens 
eldre bebyggelse. Dekkende jordfarger 
er benyttet på karnapper, balkonger og 
inngangsdører. Eldre velkjente 
elementer, som svalgangen og 
inntrukkede veggpartier, er gitt en 
moderne fortolking.  

Skårsetlia er unikt i sin utforming og er et 
sjeldent eksempel på et helhetlig planlagt 
anlegg med norsk egenart i fokus, der hver 
enkelt del har betydning for helheten. 
Lillehammer-lekene satte bærekraft-
aspektet på dagsordenen både for IOC og 
idrettsorganisasjonene internasjonalt. 
Videreføring av gjeldende regulering er 
viktig. Et tillegg til regulerings-
bestemmelsene for Skårsetlia fra 1998 
anfører detaljerte retningslinjer for 
ivaretakelse av kvalitetene i anlegget mht 
endringer. Retningslinjene har ført til at 
anlegget i dag står som et forbildeprosjekt 
på Norske Arkitekters Landsforbunds 
database for bærekraftig arkitektur. 

28 Moen - Jo Gjendes veg 
Lågenvegen 

 

Boligområde fra 1960-70-tallet.  
Feltutbygging der én utbygger sto for 
oppføring av flere boligenheter (i 
motsetning til privat utbygging av én og 
én eiendom).  
 

Jo Gjendes veg har kjede/atriumhus 
oppført 1969/70. Området er enhetlig. 
Det har et grønt preg med bygninger 
som er representative for sin tid, og 
gode uterom mellom husene. 
Langs Lågenvegen ligger rekkehus 
oppført 1964. Dette området har ikke 
samme arkitektoniske kvalitet som 
feltet i Jo Gjendes veg. 

Verdien ligger i områdets enhetlige 
arkitektoniske karakter og grøntområder. 
Sårbarheten er knyttet til endring av 
uterom mellom husene eller bygningenes 
fasadeuttrykk, materialbruk og fargebruk. 
Alle tiltak bør underordne seg helheten i 
kulturmiljøet. Opprinnelig regulering 
videreføres. 

29 Busmoen 

 

Området ligger på grunnen til gårdene 
Bu og Skjellerud. På begynnelsen av 
1900-tallet ble det oppført frittliggende 
småhus i en rutenettstruktur.   
I etterkrigstiden ble det oppført ulike 
typer flermannsboliger: firemannsboliger 
i mur 1947, tomannsboliger i tre 1948, 

Busmoen har et grønt preg, gode 
utsiktsforhold og småskalabebyggelse i 
1-3 etasjer. Området har en klar 
struktur og framstår som planlagt. 
Bebyggelsen er svært variert og 
representerer flere tidsepoker. Her er 
mange eldre arbeiderboliger i ulike 
stilarter og typer: sveitserstil, 

Busmoen er et kulturmiljø preget av 
variasjon både i bygningstyper og stilarter. 
Både enkeltbygninger og området som 
helhet har verdi. Sårbarheten er knyttet til 
inngrep i områdets grønne preg eller 
bebyggelsens skala og struktur.  Alle tiltak 
bør underordne seg helheten i 
kulturmiljøet.   
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enetasjes kjede/atriumhus oppført i tre 
1968. 

byggmesterfunkis fra 1920-30-40-tallet 
og småhus tegnet av arkitekt Magnus 
Poulsson i historismestil. I øvre og 
nordre del av Nøttetrevegen ligger 
kjede/atriumhus oppført i tre. Disse er  
i nordisk modernisme fra 1960-tallet. I 
nedre og søndre del av Nøttetrevegen 
ligger vertikaldelte tomannsboliger fra 
1948, i Olsen Bergs gate: 
tremannsboliger. 

Mange enkeltbygninger er gode og 
velbevarte eksempler på ulike 
arkitektoniske stilarter og originale eller 
eldre bygningsdetaljer er beholdt. 
Bygningsdetaljer som kledning, taktekking, 
beslag, originale vinduer og dører er 
vesentlige å bevare.   

30 Suttestad Årettavegen

 

1950-tallsbebyggelse. Feltutbygging der 
én utbygger sto for oppføring av flere 
boligenheter (i motsetning til privat 
utbygging av én og én eiendom).  
 

Rekkehus og seksmannsboliger i en  
helhetlig struktur. Små garasjer og 
hageflekker. Store felles grøntområder, 
lys, luft og utsikt er viktige kvaliteter. 

Verdien og sårbarheten er særlig knyttet til 
uterommet mellom bygningene. En 
eventuell fortetting bør være tett-lav for å 
ivareta utsikt, lys, luft og grøntområder, og 
videreføre de kvalitetene området har i 
dag, og som var en vesentlig intensjon for 
utbyggingen. 

31 Midtre Langset (Roavegen – 
Holtevegen – Fredrik Collettsveg)

 

Plan fra 1966, boliger oppført 1968-69. 
Feltutbygging der én utbygger sto for 
oppføring av flere boligenheter (i 
motsetning til privat utbygging av én og 
én eiendom). Bebyggelsesplanen er fulgt 
slavisk, bestemmelser for utforming er 
fulgt. 

Enhetlig område med fast struktur og 
tidstypisk 1960-talls bebyggelse der 
arkitektonisk uttrykk er lite endret.  
Eneboliger oppført som typehus i én 
etasje med sokkel. Knappe detaljer, 
store vindusflater, liggende og stående 
panel. Viktige kvaliteter er utsikt og 
hager med skjermet uteplass. Alle hus 
er plassert likt på tomta, de følger 
byggegrenser/-linjer og har samme 
møneretning. Bebyggelsen er lagt i 
forhold til terrenget og ligger parallelt 
med kotehøyde, ikke med veglinje.  

Området framstår som enhetlig, og har 
verdi som helhet. Videreføring av gjeldende 
regulering er svært viktig.  Området har en 
klar struktur og er resultat av enhetlig 
utbygging og tydelige plankrav. Unngå 
fradeling, tilbygg eller eplehagefortetting. 
Sårbarhet er knyttet til bygningsplassering 
og hustype, takform og takvinkel, 
materialbruk og bygningsform/volum. 
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32 Bakkalykkja

 

Flermannsboliger fra 1960-70 og 1980-
tallet. Området er utbygd i to etapper, 
begge ganger som feltutbygging der én 
utbygger sto for oppføring av flere 
boligenheter (i motsetning til privat 
utbygging av én og én eiendom).  
 

Begge delområder har tidstypisk plan og 
bebyggelse, utbygd etter sin tids 
idealer. Rekkehusene fra 1960-70-tallet 
er trebygninger med saltak, enkle 
volumer med nøktern detaljering. I 
tilknytning til hver enkelt boligenhet er 
det garasjer i lette konstruksjoner. 
Dette er et borettslag med felles 
gnr/bnr, og der beboerne har ideelle 
andeler. Delområdet som ble utbygd på 
1980-tallet, er utbygd og planlagt etter 
ideal om bilfritt boligområde med 
tunløsning. Også her er det 
trebygninger med saltak, men med mer 
ornamentikk i fasaden, arker og 
verandaer. Fellesområder har eget 
gnr/bnr og er organisert som sameie, 
mens hver boenhet er selveiende.  

Verdien ligger i områdets enhetlige 
arkitektoniske karakter og grøntområder. 
Sårbarheten er knyttet til endring av 
uterom mellom husene eller bygningenes 
fasadeuttrykk, materialbruk og 
fargeholdning. Alle tiltak bør underordne 
seg helheten i kulturmiljøet. Opprinnelig 
regulering videreføres. 

33 Holteskogen (Måsåhaugen)

  

Boligfelt oppført på 1980-tallet.  Området er utbygd og planlagt etter 
ideal om bilfritt boligområde med 
gatetun, felles parkeringsløsning, hager 
og forhager. Tidstypisk bebyggelse. 
Arkitektur med særpreg, en moderne 
nytolkning av tradisjonell, regional 
byggeskikk: kompakte husformer, lagt i 
terrenget med sokkel for å tilpasse seg 
bratt lende, trebygninger, saltak. Flott 
utsikt. Området består av to 
delområder. Eneboliger øverst i feltet, 
ganske likt Ekromskogen. Nedenfor 
også eneboliger, men ikke med like 
gjennomarbeidet arkitektur. Disse er 
dels lagt vegg i vegg, og har høye 
sokkeletasjer. 

Verdien ligger i områdets enhetlige 
arkitektoniske karakter og grøntområder. 
Sårbarheten er knyttet til endring av 
uterom mellom husene eller bygningenes 
fasadeuttrykk, materialbruk og 
fargeholdning. Alle tiltak bør underordne 
seg helheten i kulturmiljøet. Opprinnelig 
regulering videreføres. 
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34 «Fattig og Rik» 
Anders Sandvigs gate

 

Rekkehus oppført 1957.  
 

Særpreget rekkehus / kjedete 
eneboliger med leiligheter i to-etasjes 
volumer og en-etasjes mellombygg. 
Tidstypisk bebyggelse, lite endret.  

Området framstår som enhetlig, og har 
verdi som helhet. Sårbarheten er knyttet til 
struktur, volumkomposisjon, materialbruk 
og fasadeuttrykk med knappe 
arkitekturdetaljer. 
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Vedlegg: Kart over områdetyper 
Lillehammer kommune har definert ulike bebyggelsesstrukturer. Dette er en av flere utredninger som har dannet 

utgangspunkt for kommunens forslag til utvalgte kulturmiljøer. Kulturmiljøene som er omtalt, representerer i stor 

grad framstående eksempler på områdetyper som er karakteristisk for Lillehammer. 

 



 

 

Norsk institutt for kulturminneforskning er et uavhengig 
forsknings- og kompetansemiljø med kunnskap om norske og 
internasjonale kulturminner. 
 
Instituttet driver forskning og oppdragsvirksomhet for offentlig 
forvaltning og private aktører på felter som by- og 
landskapsplanlegging, arkeologi, konservering og bygningsvern. 
 
Våre ansatte er konservatorer, arkeologer, arkitekter, ingeniører, 
geografer, etnologer, samfunnsvitere, kunsthistorikere, forskere 
og rådgivere med spesiell kompetanse på kulturarv og 
kulturminner. 
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