
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2020-2023 (2030) 

HANDLINGSPROGRAM 

DATERT 26.03.20 

  



Område/tema Type plan Ansvar Kommentar 

Industrigata Utredning av alternativer 

gjennom 

konsekvensutredning 

Regulering 

Kommunedirektør Formålet er å knytte nordre del av 

Industrigata bedre til hovedvegnett. 

Næringsarealer Kartlegging av muligheter 

for nye næringsarealer 

Planutvalget Planutvalget nedsetter arbeidsgruppe og 

vedtar mandat for denne.  

Transformatorstasjon 

i Hovemoen 

Utredning av lokalisering 

av ny 

transformatorstasjon 

Lillehammer 

kommune 

Fylkesmannen i 

Innlandet 

Statnett 

 

Parkering i fjell Utredning av alternativer 

gjennom 

konsekvensutredning 

Regulering 

Privat initiativ / 

Kommunedirektør 

Formålet er å utrede parkering under bakken 

i byen for å frigjøre arealer på bakkeplan som 

i dag brukes til parkering. 

Estetisk -

/arkitektonisk 

veileder - 

fritidsbebyggelse 

Veileder Plan og 

miljø/Byggesak 

Formålet er å gi bedre og mer forutsigbare 

rammer for fritidsbebyggelse. 

Nordseter Områderegulering Plan og miljø Formålet er å avklare ev. utbyggingsområder 

for hytter/næring, friluftsområder, 

naturområder infrastruktur, herunder bl.a. 

vann, avløp, veger, løyper og stier.  

 

Aktuelle innspill til kommuneplanens 

arealdel, jf. konsekvensutredning, skal 

vurderes i områdereguleringen. 

Områdereguleringen vil kreve egen 

konsekvensutredning. 

 

Bør prioriteres. 

Bynær 

fritidsbebyggelse 

Mulighetsstudie 

Områderegulering 

Næringssjefen Formålet med mulighetsstudien er å avklare 

mulighet for bynær fritidsbebyggelse i 

nærområdet til Olympiaparken, samt se på 

scenarier for mulig utvikling. Dersom aktuelt 

igangsettes områderegulering.  

Områdereguleringen vil kreve egen 

konsekvensutredning.  

Olympiaparken Regulering Plan og miljø Formålet er å vurdere arealformål, både 

justering av eksisterende og innføring av nye.  

Innspill til kommuneplanens arealdel, jf. 

konsekvensutredning, skal vurderes i 

reguleringsplanen. Reguleringsplanen vil 

kreve egen konsekvensutredning.  

Felles plan for 

fjellområdene 

(Hedmarksvidda Sør) 

Interkommunal plan 

(KDP) 

Kommunedirektør Formålet er samarbeid om langsiktig og 

fremtidsrettet arealbruk for fjellområdene. 

Hovemoen Områderegulering Plan og miljø Formålet er å avklare arealbruken av 

området. 

 

Bør prioriteres. 

Nye veglenker fra 

dagens E6 til byen 

Utredning av alternativer 

gjennom 

konsekvensutredning 

Regulering 

Byutvikling 

Lillehammer, 

handlingsprogram 

2020 

Formålet er å avlaste 

Mesnadalsarmen/Bankenkryssene. 



Kommunedirektør 

Boligpolitisk plan Temaplan Kommunedirektør Plan for helhetlig boligpolitikk, bl.a. 

boligsosialt tilbud, bolig for 

førstegangsetablerere, minihus, connected 

living mm.  

Bybane/gondol Utredning av alternativer 

gjennom 

konsekvensutredning og 

ev. regulering 

Privat initiativ Traseen er båndlagt i 4 år fra vedtak av 

kommuneplanens arealdel/byplan.  

Støy på Jørstadmoen 

Fastlagt rød støysone 

som beslaglegger 

store arealer 

Dialog med Forsvarsbygg 

om fastlagt støysone  

Planutvalg, 

kommunedirektør 

Igangsette arbeid for å se på muligheter for å 

justere støysonen og få en mer effektiv 

arealutnytting på Jørstadmoen. 

Bydelssentre Helhetlig plan/ 

områderegulering/ 

mulighetsstudie 

Plan og miljø Tilskudd fra Innlandet fylkeskommune, 

forutsatt egenandel. Bør prioriteres. 

 


