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1 INNLEDNING 
1.1 Status, hva har skjedd siden sist 
 
Hensikten med planarbeidet er å utvikle Kvartal 10B (øst og nord for Nordsetervegen) til 
sentrumsformål, herunder ca. 60 boliger, ca. 1250 m2 dagligvarebutikk, tjenesteyting og 
kontor mm. Planen skal i tillegg sikre atkomst, grønnstruktur og areal for infrastruktur.  
 
Tiltaket er stor sett i tråd med kommunedelplan Lillehammer by - Byplanen 2020-2023 
(2030).  
På grunn av nærheten til NB! områdene og Pilegrimsleden som går gjennom planområdet, 
anbefalte Innlandet fylkeskommune ved Fylkeskonservator likevel å redegjøre for temaene 
kulturminner og kulturmiljøer. 
Tiltaket er plassert i områdetype definert som "Bygårdbebyggelse" i Byplanen. På grunn av 
at man ønsker å regulere for 5 etasjer på en del av området, må man begrunne dette og 
redegjøre i forhold til strøkets karakter.  
Avvik fra høydebestemmelser i overordnet plan (Byplanen). Kapitel 3.1.6 områdetype - 
Bygårdbebyggelse, Retningslinje B: "tilpasninger over 4 etasjer kan tillates, men må sees i 
forhold til strøkets karakter". 
 
Milepæler og møter: 
 
1/  Møte orientering kommune        vår 2020 
2/  Planarbeidet ble innledet med oppstartsmøte     14/9/2020 
3/  Orientering til Planutvalget        22/10/2020 
4/  Kunngjøring oppstart av planarbeid      31/10/2020 
5/  Åpent plankontor        19/11/2020 
6/  Arbeids-/avklaringsmøter med Lillehammer Kommune,    Vår 2021 
 Innlandet Fylkeskommune-samferdsel og kulturarvenheten, 
 samt Statens Vegvesen. 
7/  Bearbeidelse Redegjørelse og tilpasning Reguleringsplanforslag  Vår 2021 
8/  Innsending Reguleringsplanforslag for førstegangsbehandling  30/06/2021 
9/  Tilbakemelding fra Lillehammer Kommune på tilsendt planforslag  13/09/2021 
10/  Avklaringsmøter med Lillehammer Kommune      23/09/2021 
11/  Innsending sammendrag til Regionalt Planforum    
 "Redegjørelse for kulturminner og kulturmiljøer"    28/09/2021 
12/  Regionalt Planforum        29/09/2021 
13/  Referat fra Regionalt Planforum      08/10/2021 
14/  Tilbakemelding fra Fylkeskommunen etter Regionalt Planforum  20/10/2021 
15/  Avklaringsmøte med Lillehammer Kommune og  
 Innlandet fylkeskommune-kulturarvenheten    03/11/2021 
16/  Orientering til Planutvalget        20/01/2022 
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2 RAMMER OG PREMISSER FOR REDEGJØRELSE 
 
2.1 Gjeldende planstatus 
2.1.1 Kommunedelplan for Lillehammer by - Byplanen 2020-2023 (2030) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Området i kommunedelplanen/Byplanen) 
 
Kvartal 10 B og C er avsatt til sentrumsformål (S1), hvor det tillates alle formål, unntatt areal- 
og transportkrevende handel, jf. kommuneplanbestemmelse.  
 
2.1.2 Bygningsvern og kulturmiljøer (Illustrasjonskart nr.2) 
 

 
 
Planområdet ligger i kulturmiljø felt #16 "Gamlevegen sør" og delvis i kulturmiljø felt # 8 
"Lillehammer sentrum".  
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3 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 
3.1 Beliggenhet og planavgrensning 

 
(Omriss av Planområdet, i rødt) 
Planområdet omfatter hele kvartal 10 (B og C), og er avgrenset av Tomtegata i nord, Lars 
Skrefsruds gate i øst, Nordsetervegen i sør og Gamlevegen i vest.  
Planens avgrensning utover brannstasjonskvartalet er for å avklare forhold knyttet til 
infrastruktur. 
Kvartal 10B består av gamle Lillehammer brannstasjon samt 2 bevaringsverdige bygninger. 
Nordsetervegen 8 (Bergs hotell, 1 etasjes trehus) og Lars Skrefsruds gate 2 (Ramsøy-bygget, 
hjørnegården i tegl). Disse er ikke fredet, men regulert til bevaring i gjeldende 
reguleringsplan. For å legge til rette for utvikling i kvartalet forutsettes det at 
Nordsetervegen 8 blir flyttet. Fylkeskonservatoren har varslet at de ikke vil motsette seg at 
bygget flyttes. 
Lars Skrefsruds gate nr. 2 (Ramsøy-bygget) skal stå og knyttes sammen med ny bebyggelse. 
I Byplanen 2020-2023 (2030) er Områdetypene definert ut fra en overordnet kategorisering 
etter bebyggelsesstruktur. Planområdet ligger inn i områdetype "Bygårdbebyggelse" 
(kvartalsstrukturen i rutenettet) 

 



REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 10 B/C, LILLEHAMMER 
ORIENTERING TIL PLANUTVALGET 
 

LARKAS ARKITEKTER/2022 01 20   Side 5 av 31 
 

4 REDEGJØRELSE FOR KULTURMINNER OG KULTURMILJØER 
 
4.1 Karaktertrekk i forhold til planområdet/tiltaket 
 
Hvis man tenker enda lengre tilbake i tid, ifht. Buchholz byplan 1827, kan man fortsatt i dag 
se den opprinnelige kvartal-strukturen. I dag er området (indikert i blått) komponert av 
kvartal 10 B/C og kvartal 16. 
Den opprinnelige kvartal-strukturen er definert i vest med Storgata, i øst med Lars 
Skrefsruds gate, i nord med Tomtegata og i syd med Nordsetervegen/Mesna kvartalet. 
Gamlevegen/Pilegrimsleden er også synlig i rutenettet fra 1827. 
 

 
 
(Buchholz byplan fra 1827 med kvartal-struktur i rutenett. I blått, planområdet som ligger i 
kvartalet som den gangen var kvartal 4. I gult Gamlevegen).  
 
Etter hvert har Gamlevegen blitt en trafikkert vei og en klar avgrensning mellom 
Brannstasjonstomta/kvartal 10B/C og kvartal 16. 
Hvis man referer seg til Byplanen fra 1827, er alt som finnes mellom Lars Skrefsruds gate i 
øst og Storgata i vest, en slags bakgård bebyggelse.  
Men det som oppleves på stedet er likevel annerledes. Nordsetervegen er ganske markant 
og gjør at man leser Kvartal 10B som et eget kvartal. 
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Det er derfor, i det tenkte tiltaket, at man har valgt å ha en klar gatebebyggelse mot Lars 
Skrefsruds gate i øst, Tomtegata i nord og Nordsetervegen i syd. Mot Nordsetervegen i vest 
har man løst opp bebyggelsen noe, både med hensyn til en påminnelse av en 
bakgårdbebyggelse, men også i forhold til felles uteoppholds- og lekearealer, sol, støy og 
siktlinjer. Likevel ønsker man å skape byliv og urbanitet med blant annet dagligvarebutikk 
plassert mot Nordsetervegen.   
 

"Sårbarheten er knyttet til inngrep som endrer områdets struktur eller bygningenes 
arkitektoniske uttrykk. Tålegrense for tetthet vurderes både mht. strøkets karakter og 
områdetype."  (Fra NIKU Oppdragsrapport 95/2018, Utvalgte kulturmiljøer) 
 
Utfordringen har vært å tilpasse et program som gjør at vi kan få en ønskelig byutvikling/ 
fortetting og en samlokalisering av funksjoner (bolig, forretning) i sentrum. 
Vi måtte også tenke på, besvare og integrere alle de nyere kravene når det gjelder felles 
uteoppholdsarealer/lekearealer, sol, støy, miljø, parkering, trafikk, servicetrafikk for 
avfallshåndtering og varemottak. Disse kravene kan være motsigende, og utfordringen ligger 
i å finne gode løsninger som tilfredsstiller dem alle, uten å gå på bekostning av bokvalitet og 
estetikk.  
Tomteutnyttelsen i den nye Byplanen 2020-2023 er nå definert på denne måten:  
-"For nye tiltak styres tillatt bebygd areal/tomteutnyttelse av krav til felles uteoppholdsareal, 
lekeplass." 
- "Min. 50 % av uteoppholdsarealet skal være solbelagt ved jevndøgn kl. 15.00." 
Dette kravet har erstattet BYA og er helt avgjørende i forhold til vårt tiltak, på den måten at 
bebyggelsen mot vest og Nordsetervegen må være åpen/løst opp for å tilfredsstille krav til 
sol.  
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4.2 Alternativ områdets struktur 

 

 

Versjon A, høst 2020 
Kvartal-struktur  
 

  

 

Versjon B, høst 2020 
Lamell-struktur 

  

 

Versjon C, vår 2021 
Kvartal-struktur delvis 
løst opp mot 
Nordsetervegen i vest. 
 
Som en følge av 
tilbakemeldingene fra 
regionale myndigheter og 
Lillehammer kommune 
våren 2021, er det utført 
vesentlig endringer i 
forslaget som foreligger i 
april 2021.  
 
 
. 
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Versjon B, 
høst 2020 
 
Lamell-
struktur med 
4 hus og skrå 
takoverflater . 

  

 

Versjon C, 
vår 2021 
 
Kvartal-
struktur med 
5 hus. Hus 1, 4 
og 5 avslutter 
kvartalet, 
mens 
bebyggelsen 
mot vest 
åpner seg 
delvis med 
hus 2 og 3 hus 
i 
gårdsrommet. 
 

  

 

Versjon D, 
høst 2021 
 
Kvartal-
struktur 
Bebyggelsen 
mot øst åpner 
seg mellom 
hus 1 og 5. 
 
For videre 
beskrivelse av 
prosjektet er 
husene 
nummerert 
fra 1 – 5.  
 
 

1 2 3 4 

5 

3 2 1 4 

1 2 3 4 

5 
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4.3 Alternativ volum og arkitektonisk utrykk rundt Ramsøy-bygget 
 

 

Versjon B, høst 2020 

(Fasadeskisse langs Nordsetervegen)  

 

Versjon B2, vår 2021 

  

 

Versjon C, vår 2021 
 
Nytt hus langs Nordsetervegen (hus 4) har fått senket 
gesimshøyde for å tilpasse seg Ramsøy-bygget. 

  

 

Versjon D, høst 2021 
  
Ramsøy-bygget er fortsatt frittliggende. Mot vest skal en 
hensynsone reguleres, det skal være minimum 5 meter 
avstand til det nye tiltaket. På den måten skal 
verneverdien ikke forringes, men samtidig kan en ønskelig 
sammenhengende ny bygårdbebyggelse langs 
Nordsetervegen komme på plass og forsterke gateløpet. 
Mot Nordsetervegen er gesimshøyden på det nye tiltaket 
lik som på Ramsøy-bygget.  
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Versjon B, høst 2020 

(Sett fra krysset Nordsetervegen-Lars Skrefsruds gate)  

 

Versjon B2, vår 2021 

  

 

Versjon C, vår 2021 
 

  

 

Versjon D, høst 2021 
 
Ramsøy-bygget blir fortsatt godt synlig i 
bybildet. Karakteriske arkitektoniske 
kjennetegn i Ramsøy-bygget, som 
asymmetri i fasadeoppbygningen, 
valmtak eller mansardtak, tak-ark i 
flukt med yttervegg, teglfasader og tak 
tekket med tegl, er tenkt videreført i det 
nye tiltaket, gjerne med et nåtid 
formspråk.  
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Versjon B, høst 2020 

  

 

Versjon B2, vår 2021 

  

 

Versjon C, vår 2021 

  

 

Versjon D, høst 2021 
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4.4 Alternativ volum og arkitektonisk uttrykk krysset Tomtegata/T. Lundes veg 

 

 

Versjon B, høst 2020 

  

 

Versjon B2, vår 2021 

  

 

Versjon C, vår 2021 
 
Høyde på hus 1 er redusert fra 5 til 4 
etasjer, hvor etasje 3 og 4 ligger under 
skråtak. Gesims er markert over 2 etasje 
for å tilpasse seg til eksisterende 
bebyggelse i Thorstein Lundes veg 2 og 
Lars Skrefsruds gate 15. På 
hjørnebebyggelsen foreslås tre som 
fasademateriale for samspill med 
trehusbebyggelsen i området. 
 

  

 

Versjon D, høst 2021 
  
Hus 5 er bearbeidet og det er åpnet opp 
mellom dette huset og hus 1. Omfanget 
på 5. etasjen er redusert. 
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5 REDEGJØRELSE FOR BESTEMMELSESOMRÅDE-OMRÅDETYPE 
 
5.1 Samsvar i forhold til Byplanen 
 
I forhold til Byplanen og i områdetype Bygårdbebyggelse, tillates ikke bygg over 4 etasjer. 
Retningslinjene åpner likevel for dette (retningslinje b.):  
b/ "Tilpasninger over 4 etasjer kan tillates, men må sees i forhold til strøkets karakter". 
 
Vi ønsker å bruke denne muligheten på deler av tiltaket, men hvorfor og hvordan? 
  
5.2 Hvorfor 5 etasjer?  

På grunn av bygningens bruk og organisering av funksjoner. 
 
Tiltaket skal skape byliv og urbanitet i sentrum med plassering av en ny dagligvarebutikk. 
Butikken er en viktig del av tiltaket, og noe som vil gi et viktig tilskudd til 
handelsvirksomheten i sentrum, og være med på å skape aktivitet mot gate, med inngang til 
butikken, samt store vinduer i fasaden. 
Dagligvarebutikken (ca. 1250 m2), som er lagt til bakkeplan mot Nordsetervegen, trenger 
stor etasjehøyde for å romme nødvendige funksjoner. Dette legger føringer for tiltakets 
totale høyde.  
Innlandet fylkeskommune – samferdselsavdelingen og Lillehammer kommune har, etter 
vurdering, sagt at varelevering skal skje i Lars Skrefsruds gate og ikke i Nordsetervegen som 
opprinnelig foreslått. Dette innebærer behov for vare-heis og bruk av areal i etasjen over 
butikk.  
 

 
(skisse plan 0, mot Nordsetervegen) 
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Tiltaket rommer boliger, parkering (for boligene, samt for kunder til butikk), sykkelparkering, 
leke- og uteoppholds-arealer, dagligvarebutikk med varemottak, integrert renovasjonsrom, 
mulighet for fellesfunksjoner (som smørebod, sykkelverksted, treningsrom osv.) i Ramsøy-
bygget, samt tekniske rom og boder.  
Boligene får adkomst fra gate i Nordsetervegen mot sør, Tomtegata mot nord og fra Lars 
Skrefsruds gate mot øst. 
 
 
 

 
(Skisse plan 1, mot Lars Skrefsruds gate) 
 
 
 
Det finnes også viktige premisser og krav i den nye Kommunedelplan Lillehammer By - 
Byplanen 2020-2023 (2030) som må håndteres og kombineres med de andre premissene. 
Man kan nevne her: felles uteopphold og lekeareal, støy, luftkvalitet, overvann, trafikk, 
varelevering, brann, minimum etasjehøyde ifht. bokvalitet og ifht. boligventilasjon. 
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5.3 Hvor og hvordan 5 etasjer? 
Ved hjelp av bygningsvolumets form og samspill med eksisterende og 
omkringliggende bebyggelse. 

 
De eksisterende premissene som «stedets sjel», kvartalsstruktur, siktlinjer, grønn og blå 
struktur, veinett, sykkelvei og passasjer, har vært førende for vårt arbeid.  
Man må hele tiden avveie alle disse elementene ifht. strøkets karakter og kulturmiljøer, og 
alt må vurderes helhetlig.  
I tillegg til dette har vi prøvd å utforske måter man kunne videreføre og forsterke 
Lillehammers identitet slik den er i dag. Hvordan kan arkitektoniske elementer som 
bygningskroppenes størrelse og volum, material- og fargebruk, samspille med den 
eksisterende bebyggelsen uten å bremse den ønskede fortettingen? 
 

 
  

(Visualisering/fotomontasje "In situ") 
 
Ny bebyggelse langs Lars Skrefsruds gate er gitt variasjon i høyde og materialbruk for å 
tilpasse seg opprinnelig gate- og eiendoms-struktur. Forslaget viser oppdeling av 
bygningsvolum og fasadematerialer (tre og tegl). Vi mener forslaget bygger opp under 
urbane kvaliteter og rammer inn det offentlige rommet i Lars Skrefsruds gate.  
Ny bebyggelse langs Lars Skrefsruds gate er gitt 3 og 4 etasjer til gesims, men har en redusert 
gesimshøyde mot trehusbebyggelse i nord (hus 1). Med den høydevariasjonen i den 
sammenbygde bebyggelsen oppnår man spill i fasadene og volumene. 
På det meste av området, vil gesimsen bli markert over tredje etasje. Den fjerde eller femte 
etasjen, blir loftetasjer i takflaten. 
Fra Lars Skrefsruds gate er det innarbeidet passasje/åpninger til gårdsrommet som vist 
ovenfor, i tillegg til åpning mellom Ramsøy-bygget og ny bebyggelse. 
Mot vest og Nordsetervegen har bebyggelsen 4 boligetasjer fordelt på 4 hus. De er plassert 
over en underetasje som inneholder dagligvarebutikk og parkering. På det meste av 
gateløpet, vil gesimsen bli markert over tredje etasje. Den fjerde eller femte etasjen, blir 
loftetasjer i takflaten. 
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Gjennom nøye analyser/alternativer av bokvalitet, uteoppholdsareal, dagslys og 
nærliggende bygningsformer har vi utviklet et arkitektonisk formspråk som vil utfylle den 
omgivende konteksten og historien. 
 

 
(Fasadeskisse sør langs Nordsetervegen, øverst er vist volumet på Mesna kvartalet) 
 
Forslaget viser ny bebyggelse mot gate som kompletterer kvartalsbebyggelsen og forsterker 
gatestrukturen. Ny bebyggelse får fasader som henvender seg mot gaterommet. De 2 siste 
boligetasjene blir loftetasjer i takflaten. 
 

 
(Visualisering av Ramsøy-bygget sett fra krysset Nordsetervegen-Lars Skrefsruds gate) 
 
Det er foreslått endring av ny bebyggelse nær Ramsøy-bygget. Nytt hus langs 
Nordsetervegen (hus 4) har fått redusert gesimshøyde for å underordne seg. Det er videre 
lagt vekt på at høyder, proporsjoner, form, farge og materialbruk i ny tilstøtende bebyggelse 
skal tilpasse seg den bevaringsverdige bebyggelsen. Det er i tillegg lagt inn større avstand 
mellom nytt og eksisterende bygg (5 m) – mot Nordsetervegen -som vil beholde den 
vestvendte fasaden av Ramsøy-bygget synlig.  
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(Visualisering Krysset Tomtegata/Thorstein Lundes veg – sett sørover Lars Skrefsruds gate) 
 
Høyde på hus 1 er redusert fra 5 til 4 etasjer, hvor etasje 3 og 4 ligger under skråtak. Gesims 
er markert over 2 etasje for å tilpasse seg til eksisterende bebyggelse i Thorstein Lundes veg 
2 (gult hus, Empire stil) og Lars Skrefsruds gate 15 (hvitt). På hjørnebebyggelsen foreslås tre 
som fasademateriale for samspill med trehusbebyggelsen i området.  
Nåtids formspråk, skaper dialog mellom den historiske trehusbebyggelsen og nyere tids 
bebyggelse. 
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5.3.1 Alternativ volum langs Lars Skrefsruds gate  
 

 

Versjon C, vår 2021 
 
Gateløpet blir også forsterket mot Lars 
Skrefsruds gate som byrom med 
boligfortetting. 
 

(Fasadeskisse øst, langs Lars Skrefsruds gate)  

 

Versjon D, høst 2021 
 
Hus 5 er bearbeidet og det er åpnet opp 
mellom dette huset og hus 1. Omfanget 
på 5. etasjen er redusert. 
 

  

 

Versjon C, vår 2021 
 
Høyde av hus 1 er redusert fra 5 til 4 
etasjer, hvor etasje 3 og 4 ligger under 
skråtak. Gesims er markert over 2 etasje 
for å tilpasse seg til eksisterende 
bebyggelse i Thorstein Lundes veg 2 
(gult hus) og Lars Skrefsruds gate 15 
(hvitt). På hjørnebebyggelsen foreslås 
tre som fasademateriale for samspill 
med trehusbebyggelsen i området. 
 

(Perspektivskisse øst, langs Lars Skrefsruds gate)  

 

Versjon D, høst 2021 
 
Hus 5 er bearbeidet og det er åpnet opp 
mellom dette huset og hus 1. Omfanget 
på 5. etasjen er redusert. 
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Fasadene på det nye tiltaket er tenkt utført i tre og tegl. Dette skal bidra til å dele opp og 
nedskalere den sammenbygde bebyggelse og skaper lokal identitet. 
De skulpturelle formene til husene og den intensive bruken en urbankomposisjon, som både 
er kjent og ny, skal være med på å skape kjennskap til konteksten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Versjon C, vår 2021 

(Visualisering Krysset Tomtegata/Thorstein Lundes veg)  

 

Versjon D, høst 2021 
 
Hus 5 er bearbeidet og det er åpnet opp 
mellom dette huset og hus 1. Omfanget 
på 5. etasjen er redusert. 
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5.3.2 Alternativ volum og arkitektonisk uttrykk krysset Tomtegata/Nordsetervegen 
 

 

Versjon B, høst 2020 
 

(Visualisering/fotomontasje "In situ")  

 

Versjon B2, vår 2021 
 

  

 

Versjon C, vår 2021 
 
Høyde på hus 1 er redusert fra 5 til 4 
etasjer, hvor etasje 3 og 4 ligger under 
skråtak. Gesims er markert over 2 etasje 
for å tilpasse seg til eksisterende 
bebyggelse i Thorstein Lundes veg 2 og 
Lars Skrefsruds gate 15. På 
hjørnebebyggelsen foreslås tre som 
fasademateriale for samspill med 
trehusbebyggelsen i området 

  

 

Versjon D, høst 2021 
 
Gesims er senket mot Nordsetervegen 
på hus 1. 
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5.4 Bygningenes forhold til omkringliggende gater og byrom.  
 
Det nye tiltaket vil forsterke gateløpet mot Nordsetervegen i vest og syd og skal bidra til en 
byreparasjon ved å rydde opp den udefinerte sonen med parkering på bakken, som finnes i 
dag mot Nordsetervegen. Gateløpet blir også forsterket mot Lars Skrefsruds gate og 
Tomtegata. Sett fra gatenivå skal likevel den nye bebyggelsen leses som urban og 
sammenbygd. 
 

 
(Sett fra krysset Tomtegata / Nordsetervegen) 
 

 
 
Variasjon i materialbruk og vinduer i forretningsfasaden vil bidra til en aktiv fasade mot 
Nordsetervegen. Ved å trekke inn fasadelivet foran inngangen til butikken, vil det skape et 
lite byrom som vil gi en attraktiv adkomst til butikken med plass for benker og vegetasjon. 
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5.5 Bygningens tilknytning til eksisterende og mulig framtidig bystruktur. 
 
I den nye Byplanen er det leke- og uteoppholdsareal og solforholdene som faktisk styrer 
tettheten. Derfor må vi delvis åpne bebyggelsen mot vest for å sikre gode solforhold for 
leke- og uteoppholdsarealene på nivå med Lars Skrefsruds gate. Derimot er 
næringsareal/dagligvarebutikk, som ligger på gateplan mot Nordsetervegen i vest, med på å 
skape et urbant gateløp. 
 
 

 
(Oversiktsbilde, Versjon D) 
 
Forslaget viser nå bebyggelse mot gate som kompletterer kvartalsbebyggelsen, og som vil 
forsterke gatestrukturen. Ny bebyggelse får fasader og innganger som henvender seg mot 
gaterommet. 
Vi mener at tiltaket også skal fungere som byreparasjon, på den måten at parkering på 
bakken blir borte, og erstattet med en sammenbygd bebyggelse med viktige byfunksjoner og 
en aktivisering av gater.  
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Gamlevegen er en viktig forbindelseslinje for myke trafikanter mellom sentrum og nordre 
bydel. Det er etablert fotgjengerovergang i krysset Nordsetervegen - Gamlevegen. Det er i 
tillegg registrert at flere følger fortauet i Tomtegata og nordover langs Thorstein Lundes veg, 
og/eller over fotgjengerovergangen i Nordsetervegen med forbindelse til Nedre Lysgårdsveg. 
Fortauet mot Tomtegata får en større bredde og kantparkering fjernes. Det åpner for en 
betydelig forbedring av dagens situasjon, og muligheter for vegetasjon. 
Videre er forbindelsen Lars Skrefsruds gate mot Mesnakvartalet viktig. 
Det er pr. i dag ingen forbindelse gjennom kvartal 10B. Viktige gangforbindelser er vist i 
kartet nedenfor. 
 
 

 
(Viktige forbindelseslinjer i dag) 
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5.6 Tilpasning til landskap og fjernvirkning 
 

 
 
Tomtegata i nord og Nordsetervegen i sør er en del av den tverrgående strukturen på 
Lillehammer. Disse åpne gateløpene og siktlinjene mot det omgivende landskapet er bevart 
og forsterket med hjelp av et bedre definert gateløp. 
Gamlevegen blir ikke direkte berørt av tiltaket. 
 

 
(Tiltaket sett fra Lilletorget, in situ visualisering) 
 
1. Nytt tiltak 
2. Lysgårdbakken 
 

2 
1 
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Tiltakets visuelle påvirkninger på landskapet og by-silhuetten er minimal. Dette skyldes at 
tiltaket føyer seg fint inn i den eksisterende bystruktur.  
Kontakten med landskapskonturen mot åsene rundt byen er bevart. Sett fra Lilletorget 
skjermer ikke tiltaket mot Lysgårdbakken. 
Taklandskap med skråe tak-overflater er et kjennetegn i forhold til kulturmiljøene, og 
definerer en klar avslutning av bygningsvolumene mot landskapskonturene. 
 
 
5.7 Naturkvaliteter og solforhold 
 
Naturkvaliteter: 
 
Det er tenkt å gi plass for vegetasjon i nærheten av det nye tiltaket, langs Nordsetervegen, 
Tomtegata og Lars Skrefsruds gate, som dermed vil få en grønnere profil. Dette skal 
utformes på en måte som gjør det attraktivt for alle brukere, fra beboere til de som skal 
utføre arbeid som snøbrøyting og varelevering.  
Under viser vi relevante referanser. 
 

 

Inspirasjonsbilde for Lars Skrefsruds 
gate som byrom med boligfortetting. 
 

  

 

Fortau med regnbedd og vegetasjon. 
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Sittemuligheter kombinert med 
regnbedd. 
 

  

 

Permeabel asfalt og vegetert 
regnbedd.  

  

 

Brosteinsbelagt regnbedd. 
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Felles uteoppholdsareal/lek skal også beplantes. (Referanser) 
 

 

Inspirasjonsbilde for bearbeidelse av 
uterom. 
 

  

 

Skjerming mellom privat og felles 
uterom. 
 

  

 

Overgang mellom fast dekke og gress. 
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Solforhold: 
 
Felles uteoppholdsareal/lek får gode solforhold. Det blir også en mulighet for soner som er 
mer sol-beskyttet i løpet av dagen. 
 

 
(solstudie 21. mars/kl.15.00) 
 
 

 
(solstudie 21. juni/kl.15.00) 
 
Eksisterende bebyggelse langs Lars Skrefsruds gate får noe redusert sol, men som vist på 
bildet over vil fasaden mot vest likevel få mye sol i sommerhalvåret.  
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6 REFERANSER FOR BRUK AV FORMSPRÅK 

 

Ramsøy-bygget, Lars Skrefsrudsgate 2 
Hjørne gård i tegl 
 
Arkitektoniske elementer/ kjennetegn: 
- Valmtak. 
- Tak-ark i flukt med yttervegg.  
- Tak tekket med teglstein. 
- Teglfasade. 
 
 

  

 

Thorstein Lundesveg 2 
Senempire stil 
 
Arkitektoniske elementer/ kjennetegn: 
- Valmtak. 
- Tak tekket med teglstein. 
- Fasader med malte paneler med grått, 
lyst gult, hvite farger. 
 

  

 

Andre relevante referanser fra 
Lillehammer, 
Byggmester-villaer: 
Nybarokk stil 
 
Arkitektoniske elementer/ kjennetegn: 
- Kubistisk, eller rektangulær, sluttet 
bygningskropp. 
- Høyt og dominerende tak som er 
valmet, med halvvalm eller som 
pyramidetak. 
- Takt i skifer eller teglstein. 
- Fasader med ofte bleke og lyse farger 
på panelet. 
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Andre relevante referanser fra 
Lillehammer, 
Byggmester-villaer: 
Nybarokk stil 
 
- eksempel med fasader i pusset mur. 

  

 

Andre relevante referanser fra 
Lillehammer 
Breiseth Hotell 
Jugendstil 
 
Arkitektoniske elementer/kjennetegn: 
- Sluttet bygningsvolum. 
- Asymmetri i fasadeoppbygningen. 
- Ofte valmtak eller mansardtak. 
- Tak tekket med skifer eller teglstein, 
eventuelt båndtekket. 
- Fasade i pusset mur. 
 

  

 

Hjørne på Hus 1 på versjon D, høst 
2021 
 
Forslag til formspråk for ny bebyggelse. 
For å finne rett skala og typologi for 
tiltaket, har man blant annet valgt å 
gjenbruke karakteristiske 
arkitektoniske elementer/kjennetegn 
fra kulturmiljøene i og rundt 
planområdet. Dette for at tiltaket skal 
fremstå som stedstilpasset. 
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7 REFERANSE DOKUMENTER BRUKT FOR REDEGJØRELSE 
 
 
 
 
- Byplanen 2020-2023 (2030), Bestemmelser/Retningslinjer, Lillehammer kommune 
 
- Byplanen 2020-2023 (2030), Planbeskrivelse, Lillehammer kommune 
 
- Referat av oppstartmøte - reguleringsplan, Lillehammer kommune 
 
- Diverse notater fra Lillehammer kommune 
 
- Uttalelse til oppstart av reguleringsplan, Innlandet fylkeskommune 
 
- Merknader til oppstart av planarbeidet, Fylkesmannen i Innlandet 
 
- NIKU Oppdragsrapport 13/2018, Kulturmiljøanalyse (Dive-analyse) 
 
- NIKU Oppdragsrapport 95/2018, Utvalgte kulturmiljøer 
 
- Veileder, NB!-registret, Databasen for historiske byområder, Riksantikvaren 
 
- Verdisetting og verdivekting av kulturminner, Riksantikvaren 
 
- Kursendring fra Riksantikvaren, Arkitektnytt.no 
 
- Veileder for bruk av tre, By- og tettstedsutvikling, TreFokus 
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