
LILLEHAMMER SENTRUM DRIFT AS OG LILLEHAMMER 

NÆRINGSFORENING – INNSPILL TIL PLANPROGRAM - 

LURHAUGEN 

 

1.INNLEDNING 

 

Det vises til varslingsbrev vedr. oppstart av detaljregulering samt forslag til 

planprogram for Lurhaugen, Lillehammer. Vi vil herved inngi bemerkninger til 

forslaget pva. Lillehammer Sentrum Drift AS (LSD) og Lillehammer 

Næringsforening (LN). 

 

Innledningsvis bemerkes at området Lurhaugen er det største (ca. 30 daa.), og 

kanskje mest interessante sentrumsnære området for utbygging på Lillehammer. 

Områdets størrelse og nære beliggenhet ift. sentrum og Storgata, tilsier at 

området utvikles med et sterkt blikk på det som kalles ønsket sentrumsutvikling. 

Vi vil i det følgende gi innspill til viktige temaer som må hensyntas og utredes i 

tilknytning til planprosessen for Lurhaugen. 

 

2.FORRETNINGSAREALER FOR STØRRE HANDELSFORMATER 

 

Lillehammer sentrum har en utfordring ift. tilgjengelige større arealer for 

utbygging. Dette er særlig viktig for større handelsformater. Det er, utover 

enkelte bakgårder mv., svært lite tilgjengelige arealer som kan bygges ut i eller 

rundt sentrum. Lurhaugen er i så måte i særstilling; både pga. sin størrelse, og 

pga. nærheten til sentrum. Lurhaugen tåler en høy utnyttelsesgrad, både i volum 

og i høyde. Området har mye ”luft” ift. omkringliggende bygningsmasse, og en 

bør tilstrebe en mest mulig effektiv utnyttelse av grunnarealet. 

 

Første og muligens også andre etasje vil være særlig godt egnet for 

plasskrevende handel, dvs. større varehus. Disse har tidligere måttet søke til 

tomtearealer langt utenfor sentrum. Sistnevnte er med på å forskyve det 

handelsmessige tyngdepunkt ut av sentrum, og er ikke gunstig for 

sentrumsutviklingen. Mange varehus er i realiteten store butikker med 

detaljhandel. Eks. Jula, Rusta mv. Møbelkjeder forhandler også en stadig større 

andel detaljvarer. Adkomst med varetransport osv. vil være lettvint på for 

plasskrevende handel på Lurhaugen. Videre vil det kunne tilrettelegges for 

mange parkeringsplasser for handlende, jf. nedenfor. Det vil alt i alt svært viktig 

for sentrumshandelen at det legges til rette for at en eller flere større aktører 

kan etablere seg i tilknytning til Lurhaugen.   

 

3.BOLIGER – MIKS OG UNGBO 

 

Det er tverrpolitisk enighet om at det er svært ønskelig med en fortetting av  



boliger i sentrum. Den del av bygningsmassen på Lurhaugen som ikke skal 

benyttes til større handelsformater, bør være forbeholdt nettopp boliger. Dette 

innebærer i praksis fra 3. etasje (evt. 2. etasje), og oppover. Leilighetene bør ha 

en miks mht. størrelse, slik at en kan få et mangfoldig bomiljø. Det bør dog 

satses særskilt på boliger for yngre førstegangsetablerere, type ”Ungbo”-

konsepter. Dette innebærer små og mellomstore leiligheter med en relativt enkel 

standard og rimelig prissetting. Dette vil gi førstegangsetablere et sårt tiltrengt 

tilbud. Samtidig er det viktig at sentrum og sentrumsnære områder bebos av 

yngre og av barnefamilier. Et generelt høyt prisnivå på boliger i sentrum kan lett 

medføre at den typiske leilighetskjøper vil ha en relativt høy gjennomsnittsalder. 

Ved å legge til rette for rimeligere boalternativer på Lurhagen kan en bidra til å 

skape en bedre aldersmessig balanse i den del av befolkningen som bor i 

sentrum. En slik balanse er en styrke for bomiljøene, og er også svært viktig for 

utviklingen av handels- og opplevelsestilbudet i sentrum.  

 

4.UTEOMRÅDER – KOBLING MOT MESNAELVA 

 

Som følge av at det er ønskelig med en høy utnyttelsesgrad for boliger på 

Lurhaugen, må det også legges stor vekt på å utvikle gode uterom og utearealer. 

Det må opparbeides lekeplasser og grøntarealer, og det bør legges vekt på gode 

forbindelse mot Mesnaelva og området Bruparken mv. Dette vil være viktige 

områder for rekreasjon og friluftsaktiviteter. Den planlagte utnyttelsen av 

området Terrassen – Bruparken, antas også å medføre etablering av ytterligere 

leke- og aktivitetsarealer. Slik sett vil Lurhaugen i sin umiddelbare nærhet få en 

bredde i aktivitetstilbudet som vil kunne passe barnefamilier svært bra. 

 

5.PARKERINGSPLASSER 

 

En høy utnyttelsesgrad på Lurhaugen vil medføre behov for mange 

parkeringsplasser. (Dette selv om det ikke vil være behov for parkeringsplass for 

alle leilighetene). Et flertall av disse bør legges under bakken. Dette må i særlig 

grad gjelde beboerparkering. Dette bør imidlertid også legges til grunn for 

besøkende og handlende. Det må utarbeides gode løsninger for varetransport, jf. 

nedenfor. Noen parkeringsplasser vil også måtte ligge ”i dagen”. Disse bør 

reserveres for besøkende til handelsarealene, dvs. med kortvarig parkeringstid. 

 

6.PARKERINGSAREAL – BOBILER - TURBUSSER 

 

LSD og LN ønsker også å rette oppmerksomheten mot behovet for plasser til 

bobiler og evt. også noe turbusser. Det er ingen plasser for dette sentralt på 

Lillehammer. De plassene som finnes er langt utenfor sentrum, og sentrum lider 

under dette, da denne typen turister dermed ikke oppsøker sentrum, ei heller 

benytter seg av de tilbudene som finnes der. En har svært gode muligheter for 

etablering av bobilplasser på Lurhaugen, hvor adkomsten er god og tilstrekkelig 

romslig til at bobiler og turbusser kan finne veien og parkere. Ved å etablere 



slike plasser, med muligheter for evt. tømming av avfall og andre enklere 

servicefunksjoner, vil en ha en god og jevn tilgang på besøkende til byen i de 

fleste av årets måneder. Mange turister etterlyser slike plasser, og dette er en 

type turister som er ønsket da de vanligvis benytter seg av mange av de tilbud 

som finnes i umiddelbar nærhet til parkeringsplassene. Noe av arealet på 

bakkeplan bør derfor reserveres til slike plasser. Anslagsvis behov er 8-10 

plasser for bobiler, og noen færre plasser for turbusser. 

 

5.BEMERKNINGER VEDR. KONTORAREALER 

 

LSD er av den klare oppfatning at kontorarealer bør søkes lokalisert til en 

fremtidig utbygging i områder Skysstasjonen – Kirkegata. Lurhaugen bør 

forbeholdes større handelsformater og boliger, ikke kontorer. Dette da 

kontorarealer mest hensiktsmessig kan etableres i området som nevnt, hvor det 

er enda kortere avstand til knutepunktforbindelsen Skysstasjonen, og hvor det 

også er en noe høyere grad av trafikk og støy. Dette vil være lite egnet for 

barnefamilier. Lurhaugen er derimot bedre egnet til boliger og handel. 

 

På dette punkt avviker synspunktene til LN noe, i det LN ønsker at den 

kommende reguleringen bør legge til rette for etablering av noe kontorlokaler 

også på Lurhaugen, dog uten at dette tar en for stor del av arealene ift. handel 

og bolig. 

 

6.ADKOMST – KJØRENDE – VARETRANSPORT 

 

For å sikre en bedre og tilstrekkelig god adkomst til Lurhaugen nordfra, bør brua 

over jernbanen i Løkkegata skiftes ut. Det må etableres en bredere adkomst, 

som både hensyntar en noe større trafikkmengede, samt levering av varer med 

tyngre og større transportmateriell. 

 

Det må også legges til rette for at varelevering evt. kan skje direkte via 

jernbanen.  

 

I forhold til adkomst sørfra, bør det etableres tilknytning til en ny opptrekksarm 

fra Strandtorget (som også må gå til parkeringsarealer i grunnen under 

skysstasjonen/Kirkegata området). Dette vil medføre en mer effektiv adkomst til 

Lurhaugen fra sør, og det vil bidra til en sterkt ønsket reduksjon av 

trafikkbelastningen gjennom Banken-krysset.  

 

7.ADKOMST - GÅENDE MV. 

 

I forhold til gående, og også syklende, er det viktig å tenke effektiv adkomst 

både til og fra Lurhaugen. Med etablering av flere boliger på Lurhaugen må en se 

på en effektiv forbindelse fra området og opp til sentrum og Storgata. Dette kan 

gjøres som skissert av lokale arkitektmiljøer i pressen for noen år tilbake, dvs. 



ved å bygge gangbru eller legge lokk over jernbanen og krysset ved YK-huset. 

De gående blir da effektivt ”sluset opp” til Storgata via Brubakken. Dette vil være 

svært positivt for beboerne på Lurhaugen; de slipper å måtte gå via trafikkfarlige 

kryss for å komme inn til sentrumskjernen. For handels- og opplevelsesnæringen 

i sentrum vil det være positivt at flere kunder og besøkende får en trygg og 

effektiv adkomst. På den annen side vil en slik adkomst også gi muligheter andre 

veien, dvs. for de som skal til Lurhaugen, enten for å besøke beboere eller for å 

handle i varehusene. 

 

For øvrig; jo større del av krysset v/YK-huset som kan bebygges med lokk over, 

desto bedre for både gående og syklende. I tillegg vil det være svært 

miljøvennlig ift. det store antall beboere som både i dag bor, og som etter hvert 

vil etablere seg, i området rundt krysset v/YK-huset. 

 

Ytterligere en adkomst for gående kan skje også til/fra Mesnaelva, evt. også 

Bruparken. Her handler det som nevnt om å opparbeide gode og effektive 

adkomster til og fra områdene, og i tilknytning til utviklingen av Terrassen-

området. 

 

8.OPPSUMMERING 

 

For LSD og LN er det helt sentralt at en i det videre planarbeidet vektlegger 

følgende; utviklingen av Lurhaugen er svært viktig for sentrumsaktørene og 

sentrumshandelen. Lurhaugen bør bebygges med en stor grad av boliger, og 

gjerne en større andel boliger for førstegangsetablerere. Videre er det svært 

viktig også å legge til rette for bygging av arealer som kan ta i mot større 

handelsformater. Kontorarealer bør etter LSDs syn henvises til andre deler av 

sentrum, dvs. primært i området Skysstasjonen-Kirkegata. LN ønsker dog at det 

legges til rette for noe kontorarealer også på Lurhaugen. 

 

Med en utvikling i tråd med dette, er vi av den klare oppfatning at området vil 

være så godt utnyttet som mulig ift. at en slik utbygging skal styrke sentrum.  

 

Innspillene ovenfor er for øvrig i tråd med Lillehammer kommunes lovnader 

knyttet til mål og strategier i Byutvikling2044-dokumentet. Det er helt sentralt at 

en utbygging skjer innenfor oppfyllelsen av målet om 10-minutters byen, i dette 

tilfellet 10 minutters gange fra Storgt. Til slutt vil en med dette yte nok et bidrag 

til målet om å leve-bo-arbeide i sentrum. 

 

 

 

 

 

 

 



Lillehammer, den 21. februar 2018 

 

 

Geir Bjørke (sign.) 

Styreleder Lillehammer Næringsforening 

 

Wenche Haug Almestrand (sign.) 

daglig leder Lillehammer Sentrum Drift AS 

 

Kjetil Schonhowd (sign.) 

styreleder Lillehammer Sentrum Drift AS 


