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Arealplan Lillehammer Kommune 
 

 

Vi viser til orientering om Arealplanen av Inger Stubsjøen i vårt styremøte 18 februar 2018. 

Det ble orientert om den grundige og omfattende prosess denne sak krever. Videre ble det vist 

plankart som viser disponering av de forskjellige arealer. Det ble orientert om at kart som 

følger planen vil være et juridisk bindende dokument og danne grunnlag for utnyttelse av 

arealene i planperioden. 

 

Det er med dette som grunnlag at vi vil komme med våre innspill og kommentarer. LNF er 

sterkt kritisk til at fremviste kart (ikke datert) «Næringsområder» ikke ivaretar behovet for 

nye arealer for forretning(Handel/Næring) og heller ikke viser forlengelse av Industrigata. 

 

«Mjøsbyen» vil over tid oppleves som ett marked gjennom utbygning av både bane og vei. 

Dette vil omfatte utdanning, helse, reiseliv og næring/handel. Da er det viktig å posisjonere 

kommunen til å være en aktør med gode tilbud for næringsetablering og at dette i forkant er 

godt ivaretatt i de planprosesser som kreves. Kommunene må ha et tilbud og attraktive arealer 

når behovene meldes inn av selskaper som ønsker seg en etablering i «Mjøsbyen». Har ikke 

kommunen dette tilbudet vil etableringene skje i tilstøtende kommuner som allerede har 

arealer klare for utbygning. 

 

Vårt innspill er delt opp i 4 områder: 

 

Område 1:  Industrigata-Gudbrandsdalsveien,  

Bolig/forretning 

1. Området er lokalisert mellom Gudbrandsdalveien i øst, jernbanetrase i vest, 

Landbruksveien i sør og HINN i nord.  

2. I dette området ønsker vi en kombinasjon av etablering av næringsklynger med 

plasskrevende handel og øvrig næringsvirksomhet som ikke naturlig tilhører et 

sentrumsmiljø. 

3. Videre vil det være legge inn lunger med boliger. 

4. Videre ser vi for oss en forlengelse av «Transformasjon Nord» slik at disse kvaliteter 

legges inn i «Område1».   

5. Forlengelsen av Industrigata er også et nødvendig og viktig element i dette område. 

Her har vi ved vårt innsendte forslag av 13.10.17 pekt på følgende fordeler: 

• 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. 
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Område 2:  Hovemoen Nord 

Handelspark/Vegservice 

1. Området er skissert inn i Hovemoen og i areal «N» i mottatte kart over 

«Næringsområder» 

2. Hovemoen er det eneste punkt hvor ny E6 trase tangerer Lillehammer’s 

Næringsområder. Ved omleggelse av vegtrase vil også handelsmønster for reisende 

gjennom vårt distrikt endre seg. Det er derfor viktig at dette hensyntas i Arealplan slik 

at det er mulig å etablere «Stop&Go» handelsvirksomhet i Hovemoen-området. 

3. Handelsvirksomhet skal ikke konkurere med virksomheter i sentrum men absorbere 

den handelslekkasje som ny veitrase vil medføre. Det er viktig at det er handelsnæring 

i vår kommune som fanger opp dette slik at lekkasjen i skjer til andre tilstøttende 

kommuner. Her tenkes det på veifarende og pendlere til og fra sekundærbolig/hytter. 

4. Areal til handelspark bør begrenses som for et bydelssenter. 

 

Område 3:  Hovemoen sør/øst 

Næring, industri og lager 

1. Dette området er i hht mottatte kart over «Næringsområder» 

2. Vi vil presisere nødvendigheten av arealer for industri/lager.  

3. Gjennom endrede handelsmønster vil behov for lager og logistikk bygg øke i 

fremtiden og har må vi tilrettelegge for etablering av denne type virksomheter. Her må 

parseller tilpasse og kunne skreddersys de behov næringen melder inn. Trolig vil dette 

være virksomheter som veldig raskt endrer sine behov. 

 

Område 4:  Transformasjon av Strandtorget/Mesna kryss. 

  Bolig/forretning/kontor 

1. Arealplanen må ha romslighet for endring og supplering av Strandtorget. Dette vil 

kunne bli et fantastisk attraktivt område for bolig/forretninger/kontor 

2. Nord på området er det presentert prosjektet «Byen møter vannet» og dette er et 

glimrende eksempel på å øke aktivitetet og attraksjon både på området og ikke minst 

det å knytte byen mot vannet og styrke aksen Strandtorget/Sentrum. 

3. Videre bør Mensaelvas utløp bli en «kilde» til både området og strandsonen. 

4. Både handelsmønster og trafikkmønster kommer til å endre seg ved ny trase for E6. 

Det er derfor viktig at arealplanen innehar muligheter for en transformasjon av 

området og stimulerer til fortsatt næringsvirksomhet og utvikling av området. 

 

Vi ber om at våre innspill blir reflektert og tatt inn i kommende Arealplan 

 

 

For Lillehammer Næringsforening 

 

Sign. 

Geir Bjørke,  
styreleder 


