
 

Meld inn sak til Regionalt planforum 

 
 
 

Fyll ut alle feltene (feltene utvider seg) 

Om saken 

Navn på saken / saken gjelder 
 

Områdeprogram Sentrum vest 

 

Om kommunen/annen aktør: 

Ønsket dato for møtet 
Skriv om det er behov for tid utover  
1 time (se møtedatoer på 
innlandetfylke.no/planforum) 
 

8. februar 

Navn på kommune/ tiltakshaver 
 

Lillehammer kommune/ Avdeling Plan 

Navn/e-postadresse på deltakere 
fra kommunen/tiltakshaver/konsulenter 
 

Lieneke Bekkema / 
lieneke.bekkema@lillehammer.kommune.no 
Gunhild Stugaard / 
gunhild.stugaard@lillehammer.kommune.no 
 

 

Om planarbeidet: 

Navn på planen 
 

Områdeprogram Sentrum vest (utkast) 

 

Skjema 

Kommunen / annen aktør fyller ut og sender inn skjema sammen med relevante vedlegg. 

• Skjema sendes inn senest 14 dager før planforum skal avholdes. 

• Skjema sendes til planforum@innlandetfylke.no med kopi til 

post@innlandetfylke.no. 

 

Se møtedatoer og annen informasjon på innlandetfylke.no/planforum 

 

Vedlegg 

• Legg ved kartutsnitt og annen informasjon som kommunen mener er 

hensiktsmessig for saken, for eksempel bilder, illustrasjoner, utredninger mv. 
 

https://innlandetfylke.no/tjenester/plan-statistikk-og-folkehelse/regionalt-planforum/
mailto:lieneke.bekkema@lillehammer.kommune.no
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Bakgrunnen for at planarbeidet er 
satt i gang 
 

I «Kommunedelplan for Lillehammer by – Byplanen 
2020-2023 (2030) legges det opp til utarbeiding av et 
områdeprogram for blant annet området Sentrum 
vest før området kan reguleres. Dette framgår av 
rettskraftige planbestemmelser til Byplanen for 
gjennomføringssonene for transformasjon 
(H820_01). 
 
Et områdeprogram er ikke en juridisk bindende plan 
og er ikke bundet av prosedyrene i henhold til plan- 
og bygningsloven. Områdeprogram er en helhetlig 
plan og et verktøy for å komme fra visjon til 
implementering. Det gir mulighet for tidlig retning og 
samtidig være fleksibel. Det virker som «oppskrift» 
for kommende reguleringsplaner. 

Status – hvor langt har planen 
kommet i prosessen?  
(varsel om oppstart / under utarbeidelse 
/ offentlig ettersyn / høring / annet) 
 

Under utarbeidelse 
(Merk: planen har ikke lovfestet prosedyre, vi bruker 
en prosess som passer best til den spesifikke 
situasjonen) 

Er forslaget i samsvar med 
kommuneplan/overordnet plan? 
 

Ja 

Kan forslaget være i konflikt med 
nasjonale og/eller regionale 
interesser? Hvis JA, hvilke? 
 

Nei 

Andre forhold/utfordringer av 
overordnet karakter? 
 

Kommunen har planer for parkering i fjell under 
sentrum, med inn- og avkjøringer fra randsonen i 
den sørlige og den nordlige del av byen. 
Mulighetsstudien for parkering i fjell inkluderer 
blant annet en koblet inn- og utkjøring i nordre del 
av busstasjonen. I kombinasjon med ideene for 
bussterminalen innenfor Sentrum vest prosjekt 
skaper en innkjøring på dette stedet en potensiell 
konflikt. Biltrafikk som krysser busstrafikken, vil 
kunne utgjøre et hinder for bussenes 
framkommelighet. Prosjektet parkering i fjell vil 
derfor kunne komme til å muliggjøres gjennom andre 
alternative løsninger, for eksempel gjennom å legge 
innkjøring og utkjøring på ulike steder. 

**) 
Hvilke konkrete problemstillinger 
ønsker kommunen/tiltakshaver  
å ta opp i planforum? 
 

Generell informasjon om områdeprogrammet; 
Innhold og prosess. Tematikk om planer for 
utbygging av skysstasjonen og busstasjonen. Dette 
Kollektivknutepunkt har regional og nasjonal 
betydning. Og den spiller en nøkkelrolle for å oppnå 
det såkalte 0-vekstmålet. 



 

Hvilke regionale aktører ønsker  
kommunen/tiltakshaver at skal  
delta i planforum? 
 

Fylkeskommune (også kulturarvenheten), 
Innlandstrafikk, Statens vegvesen, Statsforvalteren, 
NVE 

Andre ting det er relevant å  
opplyse om 
 

Nei 

 

**Eget problemnotat kan også lages når det er nødvendig for å opplyse saken for planforum. 


