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FORLENGELSE AV INDUSTRIGATA 
 

 

FORMÅL 

 Kortere og raskere forbindelse mellom nordre del av Industrigata og E6.  

 Bedre tilgjengelighet for «tunge» bedrifter som Litra, Eidsiva, kommunens lager og 

driftsstasjon, bygg- og anleggsbedrifter, bilbutikker m.v. 

 Avlaste nordre opptrekksarm og lokalveinettet i Nordre Ål.  

 Avlaste E6 Sannom-Storhove. 

 Avlaste Gudbrandsdalsvegen. 

 Regulere tilstøtende arealer til bolig/næringsformål 

 

FORHOLD TIL OVERORDNET VEGNETT 

Vegnettet i Lillehammer er basert på langsgående hovedveier nord-sør med sekundære 

tverrforbindelser øst-vest. Forlengelse av Industrigata føyer seg inn i dette mønsteret. 

Industrigata ligger omtrent midt mellom dagens E6 og Gudbrandsdalsvegen. Eksisterende 

tverrveier Bælafaret og Sørsvevegen kan oppgraderes som lokale tverrforbindelser.  

 

I sør er Industrigata forlenget fram til Fåberggata med ny rundkjøring sør for Rosenlund. En 

forlengelse av Industrigata nordover til Storhovearmen vil bidra til å nå vedtatte målsettinger 

om at Industrigata skal ta en større del av trafikken fra nord inn mot sentrum.  

 

En forlengelse av Industrigata vil bedre tilgjengeligheten til Høgskolen og avlaste 

Gudbrandsdalsvegen for trafikk mellom sentrum og Høgskolen. Det blir også enklere å 

etablere gode kollektivtilbud til Høgskolen via en forlenget Industrigate og eksisterende 

rundkjøring på Storhovearmen. Dette er i tråd med overordnet plan for Campus Lillehammer 

som legger opp til at hovedadkomsten til Høgskolen skal flyttes til vestsiden.  

 

TRACÉVALG 

Industrigata stopper i dag ved elva Bæla, der transportbedriften Litra har sitt anlegg. En 

forlengelse nordover betinger en bru over Bæla, videre forlengelse under kraftledningene 

fram til kryss med Sørsvevegen. Derfra dreier tracéen rett nordover fram til Storhovearmen 

med påkobling til ny rundkjøring i bunnen av bakken opp mot Gudbrandsdalsvegen. 

Distansen er ca. 700 m. 

 

 

FORDELER 

 Horisontal tracé uten store høydeforskjeller.  

 Gir direkte forbindelse nordover mellom Industrigata og E6. 

 Ingen boliger må rives.  

 Avlaster lokalvegnettet i Nordre Ål.  

 Følger tomtegrenser slik at drivbare arealer med dyrka mark ikke splittes opp.  

 Åpner for nye bolig- og næringsarealer i Nordre Ål. 
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ULEMPER 

 Noe tap av dyrka mark.  

 Økt støybelastning for enkelte bolighus. 

 

 

 

 

KONKLUSJON 

 Forlengelse av Industrigata nordover til Storhovearmen er en naturlig utvidelse av 

eksisterende vegnett.  

 Bedrer tilgjengelighet for nye arealer til bolig og næring i Nordre Ål.  

 Avlaster lokalt vegnett nord for Rosenlund.  

 Avlaster E6 Sannom-Storhove. 

 Avlaster Gudbrandsdalsvegen som hovedadkomst til Høgskolen. 

 

 

 

For Lillehammer Næringsforening 

 

 

Geir Bjørke,  
styreleder 


