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DETALJREGULERING FOR SNEKKERVEGEN NORD-HØRING/OFFENTLIG 
ETTERSYN 
 
 
Byplansjefens innstilling: 
 

1. Forslag til reguleringsplan for Snekkervegen nord med plankart datert 24.03.22, 
planbestemmelser datert 29.03.2 , planbeskrivelse datert 29.03.22 og illustrasjonsplan datert 
16.03.22 legges ut til høring/offentlig ettersyn. 

2. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11.  

 
 
 
Vedlegg: 

1. Plankart, datert 24.03.22 
2. Planbestemmelser, datert 29.03.22 
3. Planbeskrivelse, datert 29.03.22 
4. Illustrasjonsplan, datert 16.03.22 
5. ROS-analyse, datert 29.03.22  

Sammendrag: 
Lillehammer kommune har mottatt forslag til reguleringsplan for Snekkervegen Nord, som 
omfatter eiendommene g.nr. 41 og b.nr. 114 og 148. Planområdet er bebygd og regulert 
gjennom reguleringsplan for Skurva-Smestad-Industrigata, datert 26.04.2007. Byplanen er av 
nyere dato og gjelder foran ved motstrid. Eiendommen er omfattet av områdeprogram for K2 
og Byplanen stiller krav til regulering ved større tiltak. Intensjonen med reguleringsplanen er 
å legge til rette for forretning med store handelsformater. 
 
 
Bakgrunn: 
Området er avsatt til kombinert formål med bolig og store handelsformater i Byplanen. 
Planforslaget er i samsvar med formålet. Tiltakshaver ønsker å utrede muligheten for å bygge 



en forretning i samsvar med Byplanens krav til store handelsformater. Området består i dag 
av et forretningsbygg med fire forretninger, det ønskes å bygge et nytt bygg med en 
forretning. 
 
Fakta: 
Plangrunnlag 
I kommunedelplan for Lillehammer by (Byplanen) 2020-2024 (2030) er området avsatt til 
kombinert bebyggelse bolig og store handelsformater, område K2. Byplanens bestemmelser 
krever en boligandel på 40 %. Området er avsatt med gjennomføringsone og krav til 
utarbeiding av områdeprogram og krav til regulering ved større tiltak. Områdeprogrammet 
ble vedtatt i planutvalget 17.3.2022. Områdeprogrammet avklarer at dette området er lite 
egnet til bolig og har avsatt denne delen innenfor K2 til store handelsformater. 
 
Planprosess 
Forslagstiller er Snekkervegen 1 AS, STUDIONSW er plankonsulent. Det ble gjennomført 
oppstartsmøte med kommunen den 19.01.2021. Det ble varslet igangsettingen av 
planarbeidet 25. juni 2021 med frist for uttalelser 14. august 2021. Varselet mottok 8 
merknader. Merknadene er gjengitt og kommentert i planbeskrivelsen. 
 
Planforslaget 
Planforslaget avsetter området til forretningsformål, med krav til store handelsformater (Big 
Box). Hensikten med planen er å tilrettelegge for et nytt forretningsbygg med tilknyttet 
infrastruktur. Formålet er i samsvar med vedtatt områdeprogram. 
 
Planavgrensningen inkludere tilgrensende veger. Snekkervegen er foreslått utbedret med 
tosidig fortau. Rundkjøring i Lillehammervegen er medtatt for å oppdatere plankartet i 
forhold til hvordan krysset faktisk er bygget. 
 
Vurdering: 
I Byplanen er området avsatt med kombinert formål bolig/forretning med intensjon om en 
fremtidig transformasjon av dagens bebyggelse. Hensikten er å utvikle området med en stor 
andel boliger i en urban struktur/bygårdsbebyggelse. Innenfor området K2 tillates totalt 
15 000 m2 handel i store formater, gjenstående utbyggingspotensiale i området er ca. 1500 
m2.  
 
Områdeprogrammet 
Det nylig vedtatte områdeprogrammet for K2 har vurdert arealbruken i området og har 
følgende vurdering for framtidig utvikling for eiendommene i planforslaget omtalt som 
delområde F: 
I nord avgrenses området av Lillehammervegen som er en fylkesveg og fungerer som en av 
hovedfartsårene inn til Lillehammer. Arealet, delområde F, mellom Lillehammervegen og 
Snekkervegen er i områdeprogrammet foreslått utviklet med forretninger med store 
handelsformater. Transformasjon av dette delområdet ble påbegynt før ny Byplan var 
vedtatt, med påfølgende krav om områdeprogram. Den nyere bebyggelsen nordvest i dette 
delområdet er derfor ikke nødvendigvis i tråd med prinsipper og føringer gitt i 
områdeprogrammet. Arealet i delområde F er planlagt helhetlig sammen med eksisterende 
og fremtidig bebyggelsen i nordøst, og for den kommende utviklingen må områdets funksjon 
til store handelsformater vektlegges, samtidig som tiltak må forholde seg til prinsippene gitt 
her. Dette er særlig viktig da dette delområdet markerer begynnelsen på 



transformasjonsområdet sett fra innfartsårene til byen, Lillehammervegen og 
Gudbrandsdalsvegen. 
 
Områdeprogrammet konkluderer med 20 prinsipper som er forankret til temaene: 
• Bebyggelse 
• Funksjon 
• Byrom 
• Trafikk 
 
Vurderingen av planforslaget blir om det er i samsvar med ønsket utvikling for området og 
prinsipper i områdeprogrammet. Det legges til grunn at dette er et område for store 
handelsformater og at alle prinsippene fra områdeprogrammet derfor ikke er relevante. 
Områdets funksjon som rent handelsareal vektlegges. 
 
Bebyggelse 

 Gudbrandsdalsvegen og Industrigata, sammen med Snekkervegen er de overordnede 
strukturerende elementene for området. 

 Bebyggelsen skal ha en urban struktur og utformes i kvartals/-gatebebyggelse. Arkitektur og 
estetikk skal vektlegges. 

 Bebyggelsen skal plasseres i byggelinje mot tilstøtende hovedgater; 15 meter til 
Gudbrandsdalsvegen og 13 meter til Industrigata 

 K2 bør primært utvikles som bygårdsbyggelse i kvartalsstruktur 
 Bebyggelsen skal avtrappes med terrenget 

Bebyggelse under to etasjer bør ikke tillates 
 Høyere bebyggelse, 6-8 etasjer, kan vurderes i delområde A 

Planforslaget samsvarer med prinsippene når det gjelder byggelinje mot 
Gudbrandsdalsvegen og Industrigata. Prinsipper for gangbaner internt i planområdet og for 
Snekkervegen videreføres fra områdeprogrammet.  
Kvalitetskrav til utforming av bebyggelsen er innarbeidet i planforslaget. Andre prinsipper 
anses ikke som relevante for dette delområdet. 
 
Funksjon 

 Ved detaljregulering skal det i kombinasjon med arealformålene boligbebyggelse og 
forretning til store handelsformater, vurderes alternative formål slik som offentlig/privat 
tjenesteyting 

 Første etasje skal ha aktiv fasade mot hovedgate 
 Forretninger med store handelsformater bør plasseres nord for Snekkervegen 
 Minimum 70 % BYA på arealene for rene nærings- og handelsbygg 

Planforslaget er i samsvar med disse prinsippene. 
 
Byrom 

 Grøntstruktur og gangforbindelser skal ha en god sammenheng med omkringliggende 
omgivelser 

 Det skal være en tydelig blå-grønn struktur som i tillegg innehar funksjonen som aktivitets- 
og møteplass 

 Grøntstrukturen skal tilpasses alle aldersgrupper 



 Grøntstrukturen skal ha en egenart 
 Den blågrønne strukturen skal planlegges helhetlig og fortrinnsvis samtidig 

Planforslaget tilrettelegger i liten grad for grøntområder og møteplasser. Grøntområder er i 
stor grad restarealer i overgang mot nabobebyggelse og vegarealer. Illustrasjonsplanen er 
gjort juridisk bindende og skisserer interne gangforbindelser som er i samsvar med 
strukturen i områdeprogrammet. Byplansjefen har forståelse for at kundeparkering og 
logistikk i forbindelse med denne type handel er arealkrevende, men ville sett det som en 
fordel om det i større grad var mulig å finne løsninger for opphold som kunne integreres i en 
fremtidig utvikling av området og naboeiendom. 
 
Trafikk 

 Det skal være lett å velge mer miljøvennlige transportalternativer 
 Sidegatene skal reguleres som gatetun 
 Snekkervegen, sammen med ny gate i forlengelse av Hammersengflåa, skal være et 

strukturerende element i K2 
 Krav til utforming av parkeringsarealer for rene næringsbygg kan vurderes 

Planforslaget tilrettelegger for en bedre tilgjengelighet til området for gående og syklende 
enn dagens situasjon. Det legges opp til parkering på bakke med bilbasert handel.  
 
Områdeprogrammet legger til grunn at Byplanens bestemmelser skal videreføres i fremtidige 
reguleringer. Bestemmelsene er i stor grad videreført og områdeprogrammet avklarer 
funksjonen for eiendommen. Planforslaget avviker noe fra bestemmelsene når det gjelder 
utforming av trafikale forhold.  
Byplanens bestemmelse: 
4.20.4.8 Trafikk og parkering 

a. Områdene skal utformes trafikksikkert.  
b. Det skal avsettes tilstrekkelig og trafikksikkert areal for opphold og gange i 
tilknytning  
inngang. 
c. Virksomheter innenfor samme område skal løse adkomst, parkering og logistikk i  
fellesskap.  
d. Varelevering skal skje i bakkant av hovedfasade/hovedinngang. 
e. Parkeringsareal skal ikke plasseres foran bygning mot tilliggende veg. 
f. Parkering skal være under bakken eller overbygd. 

 
Planforslaget tilrettelegger for parkering på bakke og har parkeringsarealer mot tilgrensende 
veger. Varelevering er i liten grad samordnet. Dette medfører at en stor del av utearealet 
medgår til trafikk og logistikk.  
Forslagstiller begrunner valg av løsning med behovet for rasjonell drift og de krav som stilles 
til denne type virksomhet. Byplansjefen har forståelse for begrunnelsen. Planforslaget 
tilrettelegger for gangbaner til inngangsparti og skisserer noe oppholdsareal i forbindelse 
med innganger. Dette er positivt og Byplansjefen mener dette kan aksepteres ut fra at område 
kun skal benyttes til store handelsformater. 
 
Konklusjon: 
Det gjenstår noen vurderinger når det gjelder utformingen av fremtidig bebyggelse og 
detaljer i illustrasjonsplan når det gjelder tilpassing til en urban struktur med vektlegging av 
myke trafikanter. Byplansjefen mener høringen kan være til nytte i de vurderingene som skal 



gjøres. Byplansjefen vurderer derfor at planmaterialet har tilfredsstillende kvalitet for å 
legges ut til høring/offentlig ettersyn. 
 
 
 
 
Lillehammer,  25.03.22 
 
 
Gunhild Stugaard  Henrik Natvig 
Byplansjef Saksbehandler  

 
 
 
 
 


