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DETALJREGULERING - MEJDELLS GATE - OFFENTLIG ETTERSYN 
 
 
Byplansjefens innstilling: 
1. Forslag til detaljreguleringsplan for Mejdellsgate, med planbeskrivelse datert 6.12.2021, 
planbestemmelser datert 6.12.2021, plankart datert 6.12.2021 og overvannsplan og -notat 
datert 6.12.2021 legges ut til høring/offentlig ettersyn. 

2. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11. 
  
 
 
Vedlegg: 
1. Plankart, datert 6.12.2021 
2. Reguleringsbestemmelser, datert 6.12.2021 
3. Planbeskrivelse, datert 6.12.2021 
4. Overvannsplan, datert 6.12.2021 
5. Overvannsnotat, datert 6.12.2021 
6. ROS-analyse, datert 6.12.2021 
7. Plan og profil, datert 6.12.2021 
8. Normalprofil, datert 6.12.2021 
  
 
Sammendrag: 
Lillehammer kommune har mottatt planforslag for utbedring av Mejdells gate mellom 
Langes gate og Bankgata. Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for bygging av 
fortau på begge sider av nevnte strekning av Mejdells gate, samt en samt en opprusting av 
kjørebanen, dvs. nytt asfaltdekke, og oppgradering av system for håndtering av 
overflatevann. Byplansjefen anbefaler at planen legges ut til høring/offentlig ettersyn. 
 
 
Fakta: 



Planforslag 
Planområdet er på ca. 3,5 dekar og består av ca. 130 meter av sørlige del Mejdells gate, samt 
deler av Bankgata i nord og Langes gate i sør. I Mejdells gate tar planavgrensningen med seg 
nødvendig sideareal i en sone på ca. 5 meter av boligarealene på begge sider av gaten. Det er 
ikke aktuelt med permanente inngrep på boligeiendommene, kun eventuelle midlertidige 
inngrep i anleggsfasen. Det er lagt til grunn at det er arealet mellom dagens gjerdelinjer som 
er disponibelt, og reguleringsplanen legger opp til en omstrukturering av arealer som i dag 
benyttes til vegformål. 
 
Plangrunnlag  
Området er uregulert, og det er Byplanen som gjelder. Forslag til detaljregulering er i tråd 
med formålet i Byplanen. 
 
Planprosess 
Oppstartsmøte ble avholdt den 10.05.2021. Møtet ble holdt mellom Veg og trafikk 
(tiltakshaver) og planavdelingen i Lillehammer kommune, hvor forutsetningene for 
planarbeidet ble klargjort. Tiltakshaver sendte ut varsel om oppstart den 25.05.2021, med 
frist for uttalelser 02.07.2021. Det kom inn seks merknader til varsel om oppstart. Merknader 
er oppsummert og kommentert i kapittel 4.5 i planbeskrivelsen (vedlegg 3). Det er 
gjennomført en befaring med berørte naboer. 
 
 
Vurdering: 
Planavgrensning 
Planen tar utgangspunkt i arealer som i dag benyttes som vegareal, og legger ikke beslag på 
ytterligere areal. Deler av Bankgata og Langes gate er også innlemmet i planområdet. 
Byplansjefen mener avgrensningen er hensiktsmessig da den gir muligheter til å løse ønsket 
utvikling på en god måte, uten å legge permanent beslag på arealer som i dag benyttes til 
boligformål. Samtidig tar planen hensyn til at Mejdells gate er plassert i kulturmiljø definert 
som hagebyen/villabebyggelse, hvor det er flere vernede hus. Gamle hager og øvrige 
utenomhuselementer er en del av miljøene som skal bevares. Planen tar også med seg deler 
av Bankgata og Langes gate. Dette sikrer at nytt fortau i Mejdells gate får forbindelse med 
eksisterende fortau i sidegatene. 
 
Trafikale forhold 
Mejdells gate har toveis trafikk, og fungerer som en av adkomstvegene til sykehuset. I tillegg 
er det flere avkjørsler til private eiendommer langs gaten. Det reguleres for en kjørebredde 
på 6 meter, og en minimumsbredde på fortau på 2,5 meter. Vegen brukes også av 
utrykningskjøretøy. Uten gateparkering vil fremkommeligheten i gaten også bli bedre, da en 
tilstrekkelig bred kjørebane sikres.  
 
Trafikksikkerhet 
Planen vil gi en forbedring fra dagens situasjon for myke trafikanter. Planforslaget legger til 
grunn et gateprofil med to-sidig fortau, uten gateparkering. Nå-situasjonen er et to-sidig 
fortau lengst sør i planområdet, mens arealet mot nord benyttes til gateparkering. I dag har 
gaten et tidvis uoversiktlig trafikkbilde med en kombinasjon av gående/syklende, parkerte 
kjøretøyer og biltrafikk. Byplansjefen er av den oppfatning av at ønsket plangrep vil bidra til 



en gate som oppleves ryddigere enn dagens, og dermed mer oversiktlig og trafikksikker. 
Dette gjelder da særlig forholdet til myke trafikanter, da de gis et sikkert alternativ. 
 
Det reguleres inn frisiktsoner og disse er sikret gjennom bestemmelsene. Mejdells gate er 
ikke tidligere regulert, og veglova gjelder. Ifølge veglova er byggegrense til kommunal veg 
15 meter og tiltak innenfor denne grensa skal være godkjent av vegmyndigheten. Det er 
vegmyndigheten som behandler søknader om tiltak plassert innenfor byggegrensen, jf. 
veglova § 30. Trær, busker og andre plantevekster som vokser innenfor byggegrenser som er 
fastsatt i eller med hjemmel i § 29, kan vegmyndigheten kreve fjernet eller beskåret til den 
høyden som er nødvendig ut fra en vurdering av trafikksikkerhet og vegvedlikehold. Det 
samme gjelder for gjerder som kan hindre fri sikt, jf. veglovens § 30. Det finnes i dag et 
regelverk som regulerer tiltak som ligger i tilknytning til veg. Byplansjefen mener det er 
viktig at en reguleringsplan som har til hensikt å bedre de trafikale forholdene tydeliggjør 
intensjonen i veglova og regulerer inn frisiktsoner. Lovlige omsøkte tiltak vil ikke bli 
reversert for å tilfredsstille siktkrav, men der det gjøres inngrep i forbindelse med etablering 
av fortau og rehabilitering av gate må det kunne forventes at frisiktsiktlinjene innfris i tråd 
med reguleringsplanforslaget.  
 
Det har vært diskutert ulike løsninger for myke trafikanter, fotgjengere, syklister og 
sparkesyklister, og blitt konkludert med at to-sidig fortau er mest hensiktsmessig for 
Mejdells gate. Mejdells gate har lav fartsgrense og lite trafikk, og med fortau fremfor 
gateparkering er fremtidig trafikkbilde vurdert slik at det ikke er nødvending med egne 
løsninger for syklister/sparkesyklister. 
 
Det er rimelig å anta at brorparten av gateparkering innenfor planområdet gjøres av 
besøkende til sykehuset. Byplansjefen mener derfor det er rimelig å anta at trafikken i vegen 
vil bli noe redusert når gateparkeringen i vegen fjernes. Trafikkbildet vil bli mer oversiktlig 
for syklister som velger å benytte kjørebanen, mens sakte syklende som ikke ønsker å 
benytte kjørebanen, kan velge å bruke fortauet, da dette reguleres bredt nok til dette.  
I dag er det busstopp i Mejdells gate. Dette videreføres i reguleringsplanen hvor det 
planlegges for kantholdeplass. Det er gitt bestemmelse for universell utforming, jf. 
bestemmelsene pkt. 4.4. Byplansjefen mener utforming av stoppet er godt sikret gjennom 
bestemmelsene, og at reguleringsplanen sikrer en bedre utforming av busstoppet enn dagens 
situasjon.  
 
Atkomst 
Planen legger opp til at tilstøtende eiendommer skal beholde eksisterende adkomst. 
Avkjørsler blir etablert med nedsenket kantstein, sammen med tilliggende fortausarealer. En 
løsning uten kantstein er vurdert som lite aktuell, blant annet for å forhindre parkering. 
Adkomst til berørte eiendommer i anleggsperioden skal avtales med den enkelte grunneier, 
jf. bestemmelsene pkt. 7.1. Byplansjefen mener det er valgt en god løsning ut fra 
forutsetningene og at adkomst til berørte eiendommer er godt sikret, både i anleggsperioden 
og ved ferdigstilt anlegg.  
 
Overvann 
Det er utarbeidet en overvannsplan. Denne er forankret i planbestemmelsene, jf. pkt. 4.5 . 



Overvannsplanen påpeker at det er viktig at anlegget blir vedlikeholdt for å fungere best 
mulig. Ansvaret for dette er ikke avklart, men det vil være naturlig at vegeier har dette 
ansvaret, med mindre det inngås avtaler som sier annet.  
 
Kommunale kostnader 
Det er foretatt et konstnadsanslag på arbeidene i Mejdells gate. På nåværende tidspunkt er 
det gjort et overslag som tilsier en kostnadsramme på anslagsvis 4-5 mill. nok. (ekskl. mva.). 
Estimatet baserer seg på 2021-kronen.  
 
Prioritering vil bli gjort innenfor den årlige rammebevilgningen til vegutbedringer for 
tjenesteområdet. Ut fra dette er det pr. nå usikkert om fortauene i Mejdells gate vil bli 
gjennomført i 2022, eller eventuelt vil bli prioritert senere.  
 
 
Konklusjon: 
Byplansjefen mener planforslaget er av tilfredsstillende kvalitet for å sendes ut på 
høring/offentlig ettersyn. 
 
 
Lillehammer, 06.01.2022 
 
 
Gunhild Stugaard Åsa Rommetveit Celius 
Byplansjef Rådgiver plan 

 
 
 
 
 


