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SØKNAD OM RAMMETILLATELSE 
 
Tiltaksadresse:  Gnr/Bnr: 200/1917 
  Tomtegata 7 / Jul Pettersens gate 11, 2615 Lillehammer 
Tiltak:  Leiligheter 
Tiltakshaver:        Ersgaard Storgata AS  
SØK/PRO Besseggen arkitekter as   
 

 
 
1. INTRODUKSJON 
Tiltaket omfatter 1 leilighetsbygg på  3 etasjer  med tilbaketrukket 4 ,etasje og underliggende  p-
kjeller) og det inkluderer 20 enheter. Det er vist leiligheter i eksisterende bygg Storgata 100 som eies 
av samme tiltakshaver. Disse er kun vist for å illustrere sammenhengen men er ikke inkludert i 
tiltaket. Kun i kjeller av eksisterende bygg etablerers det sportsboder for ny bebyggelse. Det vil 
utarbeides en tinglyst avtale om dette. 
Det er tidligere gitt rammetillatelse på tomten for et nok så likt prosjekt pva USBL eiendom 
Lillehammer som gikk ut nylig etter 3 års fristen.  
 
2. LOKALISERING OG TOMTEFORHOLD 
Eiendommen ligger i Lillehammers mest sentrale område som er identifisert med S1, Sentrumsformål 
(Kommunedelplan Lillehammer By - Byplanen 2020-2023 (2030)). Tomten ligger mellom Tomtegata 
og Jul Pettersens gate. Nabotomt (200/114) er Storgata 100 hvor ligger en vernet bygning 
(Kommunedelplan, Illustrasjonskart nr. 2 – Bygningsvern og kulturmiljøer). 
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Tomten er regulert til bolig/forretning/kontor (reguleringskart) og nå er den brukt som privat 
parkering. Eiendommen er i dag ikke bebygget så det er ingenting å rive. 
 
Tiltakshaver eier tomter 200/1917 og 200/114.  
 
3. RAMMEBETINGELSER OG REGULERINGSPLAN 
Gjeldende reguleringsplan er «Reguleringsplan for Lillehammer Sentrum, Reguleringsbestemmelser».  
Gjeldende kommuneplan er «Kommunedelplan Lillehammer By - Byplanen 2020-2023 (2030), 
Planbeskrivelse, datert 26.03.2020» og «Kommunedelplan Lillehammer By - Byplanen 2020-2023 
(2030), Bestemmelser Retningslinjer, datert 12.03.2020». 
Se reguleringskart under. Området søknaden omfatter er markert på den i blått. 
 
Punkter i ny kommunedelplan som besvares: 
 
 • Ny bebyggelse skal tilpasses opprinnelig terreng.  
• Høy sokkel mot bygate tillates ikke  
• Bygårdsbebyggelsens karaktertrekk – kvartalshjørner er brukket  
• Bokvalitet må vektlegges  
• Bærekraftig løsninger 
 • Tiltaket ligger innenfor kulturmiljø, og NB område, samspill med omgivelsene skal vektlegges  
• Innenfor butikksenterområde – det betyr næring i 1.etasje 
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4. GRAD AV UTNYTTING 

 
  
Tomt ligger i Kvartal 23A, område FKB2 på plankart.  
Reguleringsbestemmelsene gir følgende krav til %BYA på side 34: 
 

- I områdene FKB2 og FKB3:    
Bebygd areal, BYA, for enkelteiendommer begrenses ikke.  
(Jf. imidlertid § 13.1.1 som viser til andre begrensninger av tettheten.) 

 
 
5. SITUASJONSPLAN 
5.1  Bebyggelse 
Prosjektet består av 1 leilighetsbygg. 
 
Leilighetsbygg går over fire plan med parkeringskjeller. Hovedinngang til leilighetsbygg er fra 
Tomtegata, på østlig side av FKB2 mot FKB1. innkjøring til parkering kjeller er fra Jul Pettersens gate, 
ved en liten rampe ned.   
På sør-vest siden av tomten finnes det fotgjengerovergang (vist på utomhusplan) som fører til 
baksiden av leilighetsbygget. Der finnes det uteareal med lekeplass, piknikbord og benker, 
sykkelparkering og sekundær inngang til nabotomt (Storgata 100, 200/114). 
Mellom eksisterende bygning på FKB1 og planlagt bygning på FKB2 er det planlagt en trapp. Trappen 
fører fra Tomtegata opp til uteareal på baksiden av planlagt bygning. Den universelle adkomsten til 
utearealet skjer fra Jul Pettersens gate 
 
I kjellerplan finnes de elleve bilparkeringsplasser (inkludert en HC), to tekniske rom, syv sportsboder, 
et vaskerom og trapp og heis. Parkeringskjelleren er tilkoblet leilighetene ved trapp og heis.  
Plan 1, 2 og 3 er nesten like. De eneste forskjellig leilighet er H101, på grunn av inngangstrapp fra 
Tomtegata. Det finnes seks leiligheter på hver etasje. Alle innganger er fra en felles gang som fører til 
hoved trapp. I plan 1 finnes det to 1-roms leiligheter, to 2-roms og to 3-roms. I plan 2 finnes det en 1-
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roms leilighet, tre 2-roms og to 3-roms. Plan 3 er lik plan 2. I plan 4 finnes det to 3-roms leiligheter 
med private terrasser, en sportsbod og en felles takterrasse på 44 kvm.  
De fleste leiligheter har balkonger eller private terrasser, med unntak av seks leiligheter mot 
Tomtegata på etasjer 1-2-3.  
 
I plan 1 finnes det 12 sportsboder og 32 sykkelparkering i to høyder på nabotomt (Storgata 100, 
200/114) til å tilfredsstille krav til prosjektet. Inngang til nabobygget er fra passasjen mellom de to 
bygningene.  
 
Alle leilighetene er utformet som tilgjengelige boenheter. Eventuelt kan noen tilpasses megler / 
brukerønsker ved flytting av lettvegger som lett kan tilbakeføres. 
 
Se vedlegg utomhusplan, planer, BRA og P-rom oversikter, fasader og snitt. 
 
5.2  Terrengbearbeiding 
Det vil bli noe endring av terrenget, se markert nytt og eksisterende terreng på vedlagte snitt. Den 
viktigste endringen av terrenget er utgraving for parkeringskjeller. 
De fleste terreng endringer er små, og det er for å tilpasse området til universell utforming på 
uteareal. Se nye koter på utomhusplan. 
 
5.3 Høyder  

       OK gulv 1.etg   Gesims   Antall etasjer 
Leilighetsbygg   +193,50 m  +205,65 m  4 + p-kjeller 
 
Vi viser til gjeldende Kommunedelplan, Lillehammer By – Byplanen 2020-2023 (2030), Bestemmelser 
Retningslinjer, datert 12.03.2020, (§ 3.1.6.3 Høyder, side 33). Det står i Kommuneplan at Bygg over 4 
etasjer tillates ikke. Prosjektet har 4 etasjer i tillegg til p-kjeller. 
 
OK gulv 1.etasje i leilighetene er +193,50 m.  
Maks. gesimshøyde for FKB2 er 10,5 m mot Tomtegata og 14,5 m mot Jul Pettersens gate.  Maks. 
mønehøyder på FKB2 er 14,5 m (Reguleringsplan for Lillehammer Sentrum, 
Reguleringsbestemmelser, § 24 Kvartal 23A, side 33-34).  
 
Høyde til prosjektet er beregnet som: 205,65 – 191,15 (gjennomsnittlig terreng) = 14,5 m. 
 
5.4 Takform 
Bygning har flatt tak, men gesims på tilbaketrukket toppetasje ligger under et tenkt skråtak fra maks. 
gesimshøyde til maks. mønehøyde som reguleringsbestemmelser krever (Reguleringsplan for 
Lillehammer Sentrum, Reguleringsbestemmelser, § 13.2.4 Tilbaketrukket toppetasje, side 23). 
 
I reguleringsplan er det krav til skråtak over fasader mot Tomtegata (Reguleringsplan for Lillehammer 
Sentrum, Reguleringsbestemmelser, § 24.4 Takform, side 34). Det gjelder for FKB2, område hvor 
prosjektet ligger. Som vist i vedlegg E-6 og E-7, Fasader. Nye og eksisterende bygninger, tak over 
fasade mot Tomtegata er skråtak over tredje etasje. Tak over fjerde etasje er flattak. 
Se vedlagte fasader.  
 
6. UNIVERSELL UTFORMING OG SMÅ LEILIGHETER 
6.1 Universell utforming 
Alle leilighetene er utformet som tilgjengelig boenhet.  
Utearealer er utformet i henhold til krav om universell utforming. Det er universell utformet adkomst 
fra sørsiden til gårdsrom 
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Det er en HC-plass inne i p-kjeller.  
 
6.2 Livsløpsstandard leiligheter 
Vi viser til gjeldende Reguleringsplan for Lillehammer Sentrum, Reguleringsbestemmelser (§ 8 
Universell Utforming, side 16). Det er krav at minst 50% av leilighetene tilrettelegges for 
livsløpsstandard og at de er tilgjengelige med heis hvis de er over bakken. 
 
Alle leiligheter over bakken i prosjektet er tilgjengelige med heis og 50% av dem er tilrettelegges for 
livsløpsstandard. Se vedlagte etasje planer. 
 
6.3 Små leiligheter 
Vi viser til Reguleringsplan for Lillehammer Sentrum, Reguleringsbestemmelser (§3.2.4 Små 
leiligheter, side 9). Det er krav for små leiligheter (maks 2 rom) til å være minst 1/3 av det samlede 
antall nye boenheter.  
 
Det er 20 boenheter i prosjektet og 12 av dem er 1 eller 2-rom leiligheter. Så små leiligheter utgjør 
60% av prosjektet sine leiligheter. Det er mer enn 1/3 av nye boenheter og derfor er kravet fra 
reguleringsplan oppfylt.  
 
7. KJØREADKOMST 
Prosjektet har kjøreadkomst til p-kjeller fra Jul Pettersens gate. 
 
8. PARKERING 
8.1 Bilparkering   
Vi viser til gjeldende Kommunedelplan, Lillehammer By – Byplanen 2020-2023 (2030), Bestemmelser 
Retningslinjer, datert 12.03.2020, (§ 1.5 Parkering, side 6) og gjeldende Reguleringsplan for 
Lillehammer Sentrum, Reguleringsbestemmelser.  
Eiendommen ligger i Sone 1 (som Temakart nr. 1 – Parkeringssoner viser), da er kravet for 
parkeringsplasser for bolig:  
 

 
 
Prosjektet har 20 boenheter og de er 1,2 og 3-roms. Så bilparkeringsberegning blir: 
 

- Antall 1-roms enheter: 4              4 x 0,3 = 1,2 PPL 
- Antall 2-roms enheter: 8  8 x 0,5 = 4 PPL 
- Antall 3-roms enheter: 8      8 x 0,7 = 5,6 PPL  

 
Totalt PPL: 11 PPL (krav fra Byplan). 
I p-kjeller finnes det 11 bilparkeringsplasser, så kravet er oppfylt.  
 
8.2 HC parkering  
I Byplanen (§1.5.10, side 6) står «10% av parkeringsplassene ved felles parkeringsanlegg skal 
anlegges som HC-plasser». 
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Det er 11 parkeringsplasser i prosjektet så HC-plasser beregning blir: 
 
11 PPL x 10% = 1 HC plass er krav fra Byplan. 
 
I p-kjeller finnes det 1 HC plass (inkludert i 11 PPL) så kravet til HC plasser fra Byplanen er oppfylt. 
 
8.3 Bilparkering på terreng 
Det er ingen bilparkeringsplasser på terreng, kun i p-kjeller.  
 
 
9. SYKKELPARKERING 
Vi viser til gjeldende Kommunedelplan, Lillehammer By – Byplanen 2020-2023 (2030), Bestemmelser 
Retningslinjer, datert 12.03.2020, (§ 1.5 Parkering, side 6). 
Eiendommen ligger i Sone 1 (som Temakart nr. 1 – Parkeringssoner viser), da er kravet for 
sykkelparkeringsplasser for bolig:  
 

 
 
Prosjektet har 20 boenheter og de er 1,2 og 3-roms. Så sykkelparkeringsberegning blir: 
 

- Antall 1-roms enheter: 4              4 x 1 = 4 
- Antall 2-roms enheter: 8  8 x 2 = 16 
- Antall 3-roms enheter: 8      8 x 2 = 16 

 
Totalt sykkelparkeringsplasser: 36 (krav fra Byplan). 

 
Vi har 4 sykkelparkeringsplasser på terreng og 32 sykkelpark. i to høyder på etasje 1 på nabotomt 
(Storgata 100, 200/114). Totalt sykkelparkeringsplasser i prosjektet er 36, så kravet fra Byplanen er 
oppfylt.  
 
 
10. Uteoppholdsareal  
Vi viser til gjeldende Kommunedelplan, Lillehammer By – Byplanen 2020-2023 (2030), Bestemmelser 
Retningslinjer, datert 12.03.2020, (§ 1.6 Felles uteoppholdsareal, side 7): 
 
«Krav til størrelse på felles uteoppholdsareal er vist i tabellen under:» 
 
Prosjektet er type Blokkbebyggelse og det er totalt 20 boenheter i prosjektet. Så det er krav for 10 
kvm av uteoppholdsareal pr. boenhet og beregning blir: 
 
20 enheter x 10 m2 = 200 m2 (krav fra Byplan) 
 
Vi har 177 kvm på terreng (det er mer enn 50%, som Byplanen kraver på § 1.6.5) og 44 kvm på 
takterrasse. Så totalt uteoppholdsareal i prosjektet er 221. 
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Byplanen krever at minst 50% av felles uteoppholdsareal på bakkeplan bør være solbelyst kl. 15.00, 
jevndøgn (Kommunedelplan, Lillehammer By – Byplanen 2020-2023 (2030), Bestemmelser 
Retningslinjer, datert 12.03.2020, (§ 1.6 Felles uteoppholdsareal, side 7-8, punkt c). 
 
Se solstudie nedenfor som viser at kravet er oppfylt på bakkeplan. Felles takterrasse klarer ikke 
oppfylle krav. 

 
 
 
Byplanen også krever at minst 50% av felles uteoppholdsareal på tak bør være solbelyst kl. 15.00, 
jevndøgn (Kommunedelplan, Lillehammer By – Byplanen 2020-2023 (2030), Bestemmelser 
Retningslinjer, datert 12.03.2020, (§ 1.6 Felles uteoppholdsareal, side 7-8, punkt d). 
 
Som vist i solstudien ovenfor er kravet om lys på takterrasse ved jevndøgn kl. 15 ikke oppfylt. 
Takterrasse er i skygge på dette tidspunktet og dispensasjon for uteoppholdsareal trengs (se punkt 
17 om dispensasjon).  
 
I tillegg, Byplanen krever at uteoppholdsareal skal ikke være smalere enn 5 m på det smaleste 
(Kommunedelplan, Lillehammer By – Byplanen 2020-2023 (2030), Bestemmelser Retningslinjer, 
datert 12.03.2020, (§ 1.6 Felles uteoppholdsareal, side 7-8, punkt f). Dette er løsbart på bakkeplan, 
men det er ikke mulig på takterrasse fordi det er smalere enn 5 m. Derfor er det nødvending å ha 
dispensasjon for uteoppholdsareal. 
 
 
11. RENOVASJON 
Tiltaket er utformet med 3 nedgravde avfallsbrønner konform GLØR sine veiledere. De er plassert 
under bakkenivå mot Jul Pettersens gate (se vedlagt utomhusplan) etter krav i kdp. 
(Kommunedelplan, Lillehammer By – Byplanen 2020-2023 (2030), Bestemmelser Retningslinjer, 
datert 12.03.2020, § 1.11 Renovasjon, side 13). 
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12. ESTETISK REDEGJØRELSE  
 

 
 
 

 
Den historiske trehusbebyggelsen fra Lillehammers sentrumsområde ligger til grunn for fasader til 
prosjektet, som står i Kommuneplan (Kommunedelplan, Lillehammer By – Byplanen 2020-2023 
(2030), Bestemmelser Retningslinjer, datert 12.03.2020, § 3.1.6 Områdetype - Bygårdsbebbyggelse, 
side 33).  
 
 
Leilighetsbyggene har stående trekledning i to ulike farger (kebony naturell e.t. og brun møre royal). 
Dette skaper dynamikk i fasaden. Boligene tilpasser seg nærliggende bebyggelse ved bruken av tre 
som fasademateriale. Byggene har et klart og variert formspråk og sin egen, tydelig identitet som 
samtidig harmonerer med omgivelsene. Boligene vil heve det estetiske uttrykket i området og innby 
til et attraktivt boligområde. 
 
 
 

Illustrasjon av leilighetsbygg sett fra veikrysset mellom Tomtegata og Jul Pettersens gate. 
Besseggen Arkitekter 2021 
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13. TEK17 
Tiltaket er utformet i samsvar med TEK17.   
 
14. VAV TEKNISKE FORHOLD + OVERVANN 
VA-kart med tiltakets avstand til hovedledning er vedlagt søknaden.  
 
Overvann håndteres lokalt på eiendommen og tilføres ikke offentlig ledningsnett.  
Tomten heller ned mot Tomtegata, og det et ikke behov for fordrøyningsbasseng. VA og 
overvannshåndtering blir ansvarsbelagt til IG. 

Illustrasjon av leilighetsbygg, nabobygg og uteareal sett fra nabotomt (FKB3). Besseggen Arkitekter 
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15. STØY 
Støyrapport og avklaring løsninger konform T1442-2016 til søknad IG 
 
16. BRANNTEKNIKK 
Prosjektet er utformet for å ivareta brannkrav i TEK17. Vi har vært i dialog med brannteknisk rådgiver 
i prosessen. Det er laget skisseprosjekt i tidlig fase og høyderedskapen når frem til alle balkonger fra 
oppstilling ute i veien som skissert i denne søknad. 
 
PRO Brannteknisk vil bli ansvarsbelagt til IG, samt uavhengig kontroll. 
 
Takform mot Tomtegata  
Vi anser takform som oppfylt på samme måte som i tidligere rammesøknad. Taket oppleves som 
skåtak sett fra Storgata og Tomtegata 
 
 
17. DISPENSASJONER etter PBL 19-2 

Det søkes herved om følgende dispensasjoner: 
 
Begge omsøkte dispensasjoner ble også gitt tidligere ifm søknad om rammetillatelse gitt 8.3.2017 
 
 

17.1 Bolig på bakkeplan (Reguleringsplan for Lillehammer Sentrum, Reguleringsbestemmelser, § 
3.2.2) 
Det søkes herved om dispensasjon fra reguleringsplanen for bolig på bakkeplan. I reguleringsplan står 
«Nye boliger på bakkeplan mot gate er kun tillatt innenfor områder som er regulert til rent 
boligformål» Bakkeplanet, side 9). 
Prosjektets område (FKB2) er regulert til Bolig/Forretning/Kontor (fra reguleringsplan) derfor søkes 
det dispensasjon til bolig på bakkeplan. 
 
 
17.2 Uteoppholdsareal 1.6 Felles uteoppholdsareal pkt f. 
 
 Det søkes om dispensasjon fra KOMMUNDELPLAN LILLEHAMMER BY - BYPLANEN 2020-2023 (2030) 
BESTEMMELSER RETNINGSLINJER , datert 12.03.2020 , 
 
1.6 Felles uteoppholdsareal pkt f. som lyder» Arealet skal ikke være smalere enn 5 m på det 
smaleste.» 
 
Det er fravik  fra 5 m kravet i kommunedelplan på et mindre areal på bakkeplan, skravert i 
illustrasjonen for å oppfylle kravet om 50% solbelysning.  
 
Som avbøtende tiltak er det samlede MUA arealet økt fra 200  til  257 m2 (213 på bakkeplan og 44 
m2 på takterrassen). Vi mener at dette ikke tilsidesetter intensjonen i planen og at bokvaliteten er 
ivaretatt. 
 
 
18. NABOVARSLING 
 
Det er sendt ut dokumenter markert kursivt i blått som nabovarsel via HOLTE Byggsøk, 6.4.21. 
 
Følgende dokumenter legges ved søknaden: 
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• D-1: A-010-1 Illustrasjonsplan, 24.03.21 
• D-2: A-010-2 Situasjonsplan, 24.03.21 
• D-3: L-01 Utomhusplan, 24.03.21 
• D-4: A-010-3 Solstudie 20-03 Kl 15, 24.03.21 
• E-1: A-120 Plan 0 – P-kjeller, 24.03.21 
• E-2: A-121 Plan 1, 24.03.21 
• E-3: A-122 Plan 2, 24.03.21 
• E-4: A-123 Plan 3, 24.03.21 
• E-5: A-124 Plan 4, 24.03.21 
• A-140-1 Fasader- Nye og eksisterende bygninger, 25.03.21 
• A-140-3 - Snitt A-A1 og B-B1, 24.03.21 
• Perspektiver med eks. bebyggelse 
• F-1: Redegjørelse  

 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

 
Dagl.leder   
Master Arch. 
Besseggen Arkitekter AS 
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