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Høringssvar planprogram kommuneplanens arealdel og byplanen 
Lillehammer Næringsforening (LNF) har 113 medlemsbedrifter, og representerer et bredt spekter av 

næringslivet i kommunen. Med dette som utgangspunktet håper vi at LNF blir sterkt involvert i det 

videre arbeidet fram mot ny arealplan og byplan. Vi stiller oss til disposisjon. 

Vi viser til forslag til planprogram datert 29.mars 2016, og oversender herved våre merknader til 

planprogrammet. Vi skiller i merknadene ikke eksplisitt mellom byplan og arealplan, siden vi 

oppfatter at disse henger tett sammen. 

Først og fremst ønsker vi å påpeke viktigheten av at både arealplanen generelt og byplanen spesielt 

tilrettelegger for og støtter næringsutvikling. Et økt antall arbeidsplasser er av vesentlig betydning for 

framtidig befolkningsvekst, en attraktiv by og en bærekraftig kommuneøkonomi. For å få til dette må 

planen gi forutsigbare muligheter for næringslivet. 

Vi mener planprogrammet særlig må ivareta følgende: 

 Vekst i byen innenfra. Det er en styrke for byutviklingen at så mange som mulig bor og 

arbeider i sentrumskjernen. Lillehammer har de senere årene hatt flere sentrumsnære 

boligutbyggingsprosjekter, mens større kontorarbeidsplasser har blitt lokalisert utenfor 

sentrum. LNF mener kommunen i sine arealplaner må tilrettelegge for at byen kan vokse 

innenfra, og vil spesielt peke på viktigheten av at planprogrammet setter søkelyset på 

mulighetene i aksen Lillehammer Skysstasjon – Lurhaugen – Terrassen/Lilletorget 

 Næringsarealer. LNF er tilfreds med at planprogrammet løfter fram næringsareal som et 

viktig tema. Foreningen opplever at næringsareal er en betydelig utfordring for visse deler av 

næringslivet i dag, spesielt gjelder dette plasskrevende virksomhet som ønsker å kjøpe tomt 

for å bygge selv. For LNF er det derfor sentralt at Lillehammer kommune i sitt planprogram 

ser på hvordan markedet for næringsarealer faktisk fungerer i Lillehammer, og ikke bare 

teller opp antall dekar på et kart. LNF mener Lillehammer kommune må vurdere om kjøp av 

og tomtearealer for å ha arealer tilgjengelig er et fornuftig virkemiddel 

 Transformasjon nord. LNF mener Lillehammer kommune gjennom planprogram og videre 

prosess mot en revidert arealplan må sørge for en klargjøring av hva slags typer næring som 

skal tillates i transformasjonsområdet. Det fremstår for tiden noe uklart for LNF hvordan 

næringsarealer på bakkeplan under boliger skal kunne anvendes uten at det går på 

bekostning av sentrum, og denne uklarheten bør prosessen framover rydde unna 

 Attraktive boområder for attraktiv arbeidskraft. Et sterkt fokus på fortetting i sentrum kan 

ikke gå på bekostning av at Lillehammer har attraktive boområder for attraktiv arbeidskraft 

for næringslivet. Det er grunn til å tro at nybygde sentrumsnære leiligheter tiltrekker en 

kjøpegruppe som i dag sitter på eneboliger, som dermed frigjøres for tilflytter, men det er 
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viktig at arealplanen også ivaretar behovet for tomter for eneboliger og rekkehus i 

Lillehammer 

 Tilgjengelighet til sentrum. Gjennom enkeltutspill fra politikere og administrativt ansatte i 

enten kommune eller Statens Vegvesen, skapes det til tider usikkerhet rundt fremtidig 

tilgjengelighet i sentrum, gjerne materialisert i veier som stenges for biltrafikk. Bak 

enkeltutspillene ligger det gjerne hensyn som ikke nødvendigvis gagner handel- og 

servicenæringen i sentrum. Lillehammer Næringsforening mener at et førende prinsipp for all 

areal- og transportpolitikk i Lillehammer må være at sentrum styrkes som et attraktivt 

område å drive næring, og tiltak må kosekvensutredes opp mot dette prinsippet 

 Handelslokalisering. I forslaget til planprogram skisseres lokalisering av varehandel som en 

sentral problemstilling. Dette er noe LNF støtter. Gjennom planprogrammet må det komme 

på bordet et gjennomarbeidet kunnskapsgrunnlag som gjør at dette svært viktige temaet kan 

drøftes bredt, og beslutninger kan fattes i mest mulig visshet om konsekvensene. Dette 

innebærer også utvetydige definisjoner og prinsipper. LNF støtter også poenget i 

planprogrammet om at det må søkes regionale løsninger på varehandelslokaliseringer, siden 

Lillehammer ikke er uberørt av det som skjer i kommunene rundt oss 

 Intercity og to spor til Lillehammer. Den viktigste enkeltsaken for LNF sine medlemmer er 

tospors jernbane til Lillehammer. Det er viktig at kommunen i planprogrammet sørger for å 

klargjøre hvilke tiltak Lillehammer kan gjøre for å forkorte og forenkle prosessen med å få 

dette på plass. LNF mener særlig det er viktig at kommunen setter seg i førersetet for å få 

plass nødvendige reguleringer og tilsvarende setter seg i førersetet for knutepunktutvikling. 

Det sistnevnte går hånd i hånd med ønsket om at byen skal vokse innenfra. Tankesettet må 

være at der planene er klare, der skjer det noe 

 Ny E6-trasé. LNF mener valg av ny E6-trasé forbi Lillehammer kan få svært uheldige 

konsekvenser for næringslivet i Lillehammer. En vestgående trasé må som utgangspunkt 

forventes at vil dra et stort kundegrunnlag bort fra Lillehammer næringsliv. LNF forventer 

derfor at Lillehammer kommune er proaktive i diskusjonene om trasé og ikke lar Statens 

Vegvesen diktere utviklingen uten at hensynet til lokalt næringslivet står sentralt. Andre 

alternativer enn dagens trasé må følges av en gjennomarbeidet konsekvensutredning med 

tanke på næringsliv 

Lykke til med det videre arbeidet! 

 

På vegne av styret i Lillehammer Næringsforening 

 

Geir Bjørke, styreleder 

 


