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Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og 
berørte lag og organisasjoner, se egen adresseliste 

 

 

 

 

Lillehammer, 04.06.2021 

 

Vår saksbehandler: 

Erik Sollien  

Vår ref.:  

12604 

Deres ref.: 

 

 

VARSEL OM OPPSTART AV:  

REGULERINGSPLAN FOR GUDBRANDSDALSVEGEN 199 
 

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for Gudbrandsdalsvegen 
199. Planarbeidet utføres av Areal+ AS i samarbeid med RAM arkitektur på vegne av Tronrud Eiendom. Her 
varsles også oppstart - forhandling av utbyggingsavtale for planområdet jfr. Plan og bygningsloven kapittel 
17. 

 

HENSIKTEN MED PLANARBEIDET 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av blokkbebyggelse med underliggende 
parkeringskjeller og sikre areal for lek og uteopphold. Det er en målsetning at planlagt utbygging skal bidra 
til å skape kvartalsstruktur og definere/styrke gaterommet langs Gudbrandsdalsvegen. Planen skal 
videreføre gang- og sykkelforbindelsen langs Gudbrandsdalsvegen samt gjennomgående grønt-drag mellom 
Hammersengvegen og Gudbrandsdalsvegen.  

PLANOMRÅDET  

Utbyggingsområdet omfatter eiendommene gnr./bnr.: 53/90 og 53/220 eid av Tronrud Eiendom AS. Varslet 
planområde omfatter i tillegg del av 53/366 og 301/11 (del av Gudbrandsdalsvegen) for å videreføre 
regulert atkomst til området samt ivareta hensynet til annen infrastruktur. 

Planområdet er avgrenset av Gudbrandsdalsvegen (senterlinje) i sørvest, gnr./bnr. 41/44 i nordvest (MC 
Lillehammer AS), 53/380 i nordøst (Hammermo Terrasse – nedre) og 53/83 i sørøst. Se vedlagt kart for 
planavgrensning. 
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Side. 2 

 

PLANARBEIDET 

RAM arkitektur har utarbeidet foreløpige skisser for mulig utbygging av området. Mulighetsstudiet viser 
blokkbebyggelse i fire etasjer med tilhørende parkering i underetasjen. Bebyggelsen er foreslått som 4 
punkthus med overliggende lamell. 

 

Foreløpig visualisering – mulighetsstudie. Tegnet av RAM arkitektur 

 

Mulig utbyggingsvolum – sett fra vest, Gudbrandsdalsvegen i forgrunn, Oskar Skoglys veg i venstre bildekant 

 

Adkomst til planområdet er planlagt fra Gudbrandsdalsvegen (som i dag). Atkomsten skal i tillegg ivareta 
atkomst til 41/44 (MC Lillehammer). Løsninger for atkomst renovasjon og parkering (bil/sykkel) vil bli 
vurdert og innarbeidet i planforslaget. Foreløpig utbyggingsforslag vil bli presentert på nabomøtet, se 
invitasjon nedenfor. 
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PLANGRUNNLAGET 

Kommunedelplan for Lillehammer by (Byplanen) 

I kommunedelplan for Lillehammer by (Byplanen) er området avsatt til kombinert formål K3 - bolig og 
bytilpasset næring i form av småskala virksomheter. Deler av eiendommen mot sørøst er avsatt til 
grønnstruktur. 

 

Utsnitt av kommunedelplan for Lillehammer by (Byplanen). Hensynssoner er ikke vist i dette kartutsnittet. 
Reguleringsplangrense – blå stiplet linje. 

 

Med henvisning til Byplanen har Lillehammer kommune bedt forslagsstiller vurdere muligheten for å 
samlokalisere ulike funksjoner i området, blant annet næring i kombinasjon med bolig.  

Gjeldende reguleringsplan: 

Planområdet omfatter og erstatter del av gjeldende reguleringsplaner for: 

- Skurva-Smestadmoen-Industrigata, vedatt 04.12.2015 «planid:2013p224» 
- Gang og sykkelveg mellom helsehuset og Skurva, vedtatt 26.04.2007 «planid:175» 
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Oversikt gjeldende reguleringsplaner for området 

KONSEKVENSUTREDNING 

Kommunen har vurdert at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning etter forskrift om 
konsekvensutredninger (2017) § 6, jf. vedlegg 1 samme forskrift. Tiltaket er i tråd med kommunedelplan for 
Lillehammer by - Byplanen 2019-2022 (2030). Området er konsekvensutredet i forbindelse med revisjon av 
Byplanen. Aktuelle tema som vil bli vurdert (som ikke krever konsekvensutredning) blir omtalt og vurdert i 
planbeskrivelsen. 

 

PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 

Oppstart av planarbeidet blir kunngjort i lokalavisa og på nettsiden: www.arealpluss.no. Naboer, regionale 
myndigheter og andre instanser får varsel om oppstart sendt i dette brevet. Kommentarer eller innspill 
sendes skriftlig til Areal +AS v/Erik Sollien på e-post: erik.sollien@arealpluss.no, ev. pr post: Storgata 64 A, 
2609 Lillehammer. Kopi sendes Lillehammer kommune: postmottak@lillehammer.kommune.no, eventuelt: 
Pb. 986 2626 Lillehammer.  

 
Frist for uttalelser til planarbeidet er 5. juli 2021.  
 

Etter merknadsfristen vil merknader/innspill bli vurdert og eventuelt innarbeidet i planforslaget. Etter at 
planforslaget er sendt kommunen for behandling vil administrasjonen legge det fram for behandling i 
Planutvalget. Planutvalget vil deretter legge planen ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker. Det vil også 
da være anledning til å komme med merknader til planforslaget og innholdet i denne.  

Vi tar forbehold om at dersom planprosessen avdekker behov for ytterligere endringer vil disse bli vurdert 
innarbeidet i reguleringsplanen før / under kommunens behandling av saken. 

 

http://www.arealpluss.no/
mailto:erik.sollien@arealpluss.no
mailto:postmottak@lillehammer.kommune.no


Side. 5 

 

ÅPENT INFORMASJONSMØTE 

Naboer inviteres her til åpent informasjons- og dialogmøte hos Scandic Victoria Lillehammer Hotell. 
Informasjonsmøte gjennomføres den 15/06-2021 kl. 19:00. Representant for utbygger sammen med RAM 
arkitektur og Areal+ vil presentere forslag til utvikling av området samt være tilgjengelig for spørsmål. 

 

Av hensyn til Covid-19 må de som ønsker å delta på nabomøtet ta kontakt med undertegnede i forkant 
for å melde sin deltakelse. Oppmøte uten timeavtale kan bli avvist. 

 

Forbehold: 

Åpent informasjonsmøte/dialogmøte kan bli endret og gjennomført som digitalt møte dersom restriksjoner 
i forhold til smittevern ikke tillater fysisk møte. 

 

 

Med hilsen  

 

 

Erik Sollien 

Daglig leder/arealplanlegger 

Tlf: 41 43 50 91 

erik.sollien@arealpluss.no  

 

 

Vedlegg  

 Adresseliste for varsling (påfølgende side) 

 Situasjonskart med planavgrensning, 1:1000 

 

Kart og andre dokumenter tilgjengelige på www.arealpluss.no 

 Brev med varsel om oppstart (dette dokumentet) 

 Referat fra oppstartsmøtet 

 Situasjonskart med planavgrensning, 1:1000 A4 

 

mailto:erik.sollien@arealpluss.no
http://www.arealpluss.no/
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ADRESSELISTE FOR VARSLING, GUDBRANDSDALSVEGEN 199, LILLEHAMMER 
KOMMUNE 

(naboer/private etter egen liste) 

 

Statlige og regionale instanser 

Innlandet fylkeskommune     post@innlandetfylke.no  

Statsforvalteren i Innlandet     sfinpost@statsforvalteren.no 

Statens vegvesen Region øst     firmapost-ost@vegvesen.no 

NVE region Øst       ro@nve.no 

Mattilsynet Hedmark og Oppland    postmottak@mattilsynet.no  

Forsvarsbygg       servicesenter@forsvarsbygg.no  

Lillehammer politistasjon post.innlandet@politiet.no 

Hamar bispedømmekontor     Hamar.bdr@kirken.no 

 

Lokale høringsparter, organisasjoner 

Forum for natur og friluftsliv Oppland    oppland@fnf-nett.no 

GLØR        kundeservice@glor.no  

Trygg Trafikk Oppland      tofthagen@tryggtrafikk.no  

Elvia        kundeservice@elvia.no 

Lillehammer Regionbrannvesen brannvakta.postmottak @lillehammer. 
kommune.no  

Telenor – servicesenter for nettutbygging   sfn@telenor.no 

 

Lillehammer kommune fordeler internt til berørte fagområder postmottak@lillehammer.kommune.no: 

• TO Byggesak 

• TO Veg og trafikk 

• TO Vann og avløp 

• TO Eiendom 

• Lillehammerregionen vekst 

• Brannvesenet 

• Lillehammer seniorråd 

• Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 

mailto:post@innlandetfylke.no
mailto:sfinpost@statsforvalteren.no
mailto:firmapost-ost@vegvesen.no
mailto:ro@nve.no
mailto:postmottak@mattilsynet.no
mailto:servicesenter@forsvarsbygg.no
mailto:post.innlandet@politiet.no
mailto:Hamar.bdr@kirken.no
mailto:oppland@fnf-nett.no
mailto:kundeservice@glor.no
mailto:tofthagen@tryggtrafikk.no
mailto:kundeservice@elvia.no
mailto:brannvakta.postmottak@lillehammer.kommune.no
mailto:brannvakta.postmottak@lillehammer.kommune.no
mailto:sfn@telenor.no
mailto:postmottak@lillehammer.kommune.no
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