
 
 
Høringssvar kommuneplanens arealdel  
Lillehammer Næringsforening (LNF) viser til høring av kommuneplanens arealdel og byplanen, og 
kommer her med sine høringsinnspill. LNF har sett planene i sammenheng, og skiller i høringssvaret 
ikke på hvilken av planene de ulike elementene gjelder for. 
 
Innledning 
For LNF er det viktig at ny arealplan og ny byplan legger til rette for de store byutviklingsprosjektene 
fremover. Det være seg utvikling av nye næringsarealer blant annet i Hovemoen og langs 
forlengelsen av Industrigata, parkering i fjell, knutepunktsutvikling, en mulig gondol, utvidelse av 
sykehuset og bynær fritidsbebyggelse. LNF oppfatter at dette er ivaretatt i planene som er på høring, 
men vil likevel presisere viktigheten av at planene skaper muligheter i større grad enn å legge 
begrensninger på prosjekter som gagner byen. Samtidig vil LNF presisere innledningsvis at vi er 
skeptiske til de begrensninger planen legger på utviklingen av sentrum. 
 
LNF har litt utfordringer med å se hvordan planene er tenkt å bidra til næringsutvikling i Lillehammer. 
Visjonen er en god beskrivelse av Lillehammer i dag, men har ikke noe visjonært preg over seg. I 
forklaringen av visjonen står det «byen er attraktiv for nyetablering og utvikling av nye 
arbeidsplasser». En formulering som LNF støtter fullt og helt, men foreningen mener planene har 
noen mangler før den kan sies å bygge opp under visjonen. Vi vil videre i høringssvaret belyse 
hvorfor. 
 
Ulike typer næringsvirksomhet har ulike behov for arealer. Noen ønsker å bygge tettest mulig, mens 
for andre er det logistikkflyten rundt bygget som skaper mest verdier. En god arealplan ivaretar disse 
ulike behovene. Fortetting av arealer for næringsvirksomhet er et sentralt prinsipp i arealplanen. 
Lillehammer Næringsforening vil være tydelig på at dette er et prinsipp som ikke fungerer for alle 
typer virksomhet, og dette må arealplanen hensynta. Helt konkret kan ikke fortettingsprinsippet 
erstatte behovet for nye og ikke-utbygde næringsarealer. Vi mener det nå er på høy tid å lage en 
strategi som fokuserer på videreutvikling av arealreserven i kommunen som del av en 
konkurransedyktig infrastruktur. En ny arealstrategi vil gjøre Lillehammer i stand til å være 
framoverlente og kunne tilby attraktive næringsarealer, og svare på næringslivets generelle behov 
for arealer til fremtidig næringsutvikling. 
 
Sentrumsutvikling 
Byvekst innenfra forstår vi som et ønske om fortetting. Sentrum består i stor grad av små 
eiendommer med relativt høye tomtekostnader. Det blir krevende å realisere en slik vekst med 
skjerpede krav til uteoppholdsarealer og med krevende restriksjoner på byggehøyder. 
Rammebetingelsene er blitt ytterligere forværret. I tillegg viser plankartet for Lillehammer 
sentrum ny grønnstruktur på mange av eiendommene som i dag er ubebygd og hvor det er rom for 
fortetting. Byplanens punkter nevnt over, vil ikke være i tråd med planens intensjon om «byvekst 
innenfra». Tvert imot vil kravene om nye grøntarealer i sentrum, uteoppholdsareal, lave 
byggehøyder og begrensede fasadelengder være svært begrensende premisser for fortetting i 
Lillehammer Sentrum. 
 
Mulighetsstudiene både for stasjonsområdet og Lurhaugen poengterer at dette er områder der det 
kan bygges tett og høyt. Dette er områder som ikke vil ødelegge det unike ved gågata, og der mange 



 
 
boliger og kontorarbeidsplasser vil styrke sentrum. LNF oppfatter at planene i liten grad tar opp i seg 
disse mulighetene, og etterlyser slik sett en mer offensiv tilnærming til sentrumsfortetting. Det må 
åpnes for å bygge større volum og høyere enn i dag, særlig i nærheten av stasjonen og Lurhaugen. I 
tillegg ønsker LNF en konstruktiv tilnærming til hvilke andre sentrumsområder som tåler at det 
bygges høyt og tett. 
 
Som et ledd i dette må Lillehammer kommune tenke smart om hvordan det legges opp til gode 
uteoppholdsarealer. Det må ikke settes krav til privat uteopphold eller privat lekeplass på bakken i 
sentrumskjernen som vanskeliggjør ønsket fortetting. I stedet for bør det legges en helhetlig plan for 
felles uteoppholdsarealer og lekeplasser, som gagner både beboerne og folk som kommer til 
sentrum for å handle og dra på kafé. Sentrum trenger ikke mange små og bortgjemte 
uteoppholdsarealer, men store, attraktive og tilgjengelige uteoppholdsarealer. 
 
Arbeidet med gatebruksplan og målsetningen om å få til parkering i fjell er helt avgjørende for 
utvikling av samferdselsforbindelser og parkering i sammenheng med sentrum. Lillehammer 
Næringsforening er glad for at dette punktet løftes fram såpass sterkt i plandokumentene. Dette 
parkeringsanlegg løser ikke utfordringene med infrastrukturen i sentrum alene. P-anlegg i fjell må 
bare være en del av en helhetlig plan som løser dagens og framtiden utfordringer. Her vil vi peke på 
aksene nord-sør, Strandtorget-Sentrum-Sykehuset og Strandtorget-Søre Ål. Mangel på en løsning vil 
virke dempende på ønsket utvikling og vekst. 
 
Nedre Busmoen-Strandsoneområdet (H820_2) er i ytre del av sentrum, men kan likevel ha stor 
betydning for sentrumsutvikling om aksen Strandtorget-Sentrum bindes bedre sammen. LNF 
oppfatter at de to forslagene som foreligger er svart/hvitt. LNF mener det både er urealistisk og 
uheldig at nordre del av dette området innlemmes med samme formål som Strandtorget, og mener 
det er like uheldig om det beholdes som i dag. Her må det jobbes fram en løsning som muliggjør 
utvikling av området, men med et annet formål enn Strandtorget. 
 
Varehandel 
Søre Ål er i sterk utvikling befolkningsmessig, og næringsforeningen støtter en utvidelse av 
varehandelsarealet knyttet til bydelssenteret, men ikke i den størrelsesorden som er foreslått. 
Varehandelsarealet i Søre Ål må ikke være 5 000 kvm, men begrenses til 3 500-4 000 kvm med tett 
kobling til eksisterende bydelssenter og bygningsmasse for å unngå at det blir behov for bil for å 
komme seg mellom bygningene i bydelssenteret. 
 
Når det gjelder Vingnes, er det vanskelig å se hvorfor det skal utvides, all den tid boligbyggingen på 
Vingnes er begrenset og dagens bygningsmasse gir et tilstrekkelig godt tilbud til å dekke bydelens 
behov. 
 
Rosenlund har i dag et tillatt detaljvarehandelsareal på 12 000 kvm. Av dette brukes cirka 7 500 kvm. 
I ny plan kan dette arealet utvides til 20 000 kvm, så lenge 8000 av disse er i såkalte store 
handelsformater. LNF oppfatter dette som at så lenge butikken er større enn 1500 kvm, er det 
uvesentlig hva som selges der. Næringsforeningen stiller seg noe undrende til at det tillates en såpass 
stor økning i detaljvarehandelsarealet på Rosenlund, sett opp mot det overordnede ønsket om å 
styrke aksen Sentrum-Strandtorget. LNF foreslår slik sett at detaljvarehandelsarealet begrenses til 
12 000 kvm, S2 begrenses noe i omfang på nordsiden og at det åpnes for areal- og transportkrevende 



 
 
handel og offentlig og privat tjenesteyting i K2. På denne måten gis grunneierne et visst 
handlingsrom, uten at dette i så stor grad går ut over sentrum. 
 
Utvidelsen på Strandtorget bør begrenses til en utvidelse på inntil 5000 kvm i store handelsformater. 
LNF mener det er vesentlig at Strandtorget og Strandparken får muligheter til å utvikle seg, og at 
5000 kvm er en riktig utvikling sett opp mot sentrum. 
 
I forbindelse med reguleringsplan for Hagejordet er begrepet nærsenter tatt i bruk. Så langt LNF kan 
se, er ikke dette begrepet forklart eller på annen måte avklart verken i kommuneplanens arealdel 
eller byplanen. For å skape forutsigbarhet ønsker næringsforeningen at dette blir tydeliggjort, og at 
det avklares at nærsenter kun skal etableres der ikke eksisterende bydelssenter dekker samme 
funksjon som nærsenteret vil gjøre. 
 
Arealer for næringsvirksomhet nordover 
Området K2 har et svært begrenset formål, og det fremstår slik sett ikke klart hva kommunen ønsker 
at skal etablere seg der. Det er også slik at mye av virksomheten som er på disse arealene i dag, ikke 
vil være i henhold til det nye, foreslåtte formålet. Dette gjelder eksempelvis Lillehammer Bil A/S, 
Expert, Circle K, Familiens Hus og Blomsterkroken Lillehammer. Næringsforeningen oppfatter at 
kommunen legger unødvendige begrensninger på formålet i dette området, og at foreslåtte formål i 
liten grad harmonerer med ønsket om å få til en kombinasjon med boliger.  
 
Lillehammer Næringsforening mener det foreslåtte grepet med å utvide arealene for 
næringsvirksomhet på Hovemoen er helt nødvendig. Samtidig vil vi poengtere at dette er arealer 
som har knyttet en god del usikkerhetsmomenter til seg, der det viktigste er høyspentlinjene som tar 
mye arealer. Diskusjoner om næringsarealer ender ofte med en diskusjon for eller mot varehandel, 
men realiteten er at det er andre typer næringsvirksomhet som har størst utfordring med å få tak i 
arealer på Lillehammer. Store, sammenhengende arealer i Hovemoen kan avhjelpe dette de 
kommende årene. 
 
LNF registrerer at forslagene som foreligger om å ta matjord til næringsformål kommer svært dårlig 
ut i konsekvensutredningen. Selv om LNF ikke har noe faglig grunnlag for å utfordre 
konsekvensutredningene, ønsker vi å poengtere at debatten om bruk av matjord har vært lite 
nyansert og i for liten grad basert på fakta. LNF ønsker slik sett at det i handlingsprogrammet for 
arealplanen tas inn at det utarbeides objektiv dokumentasjon på mulighetene for å flytte matjord.  
 
Planprogrammet for hensettingsanlegg for tog på Storhove er for tiden ute på høring. Forslaget 
innebærer et uforholdsmessig stort inngrep i næringsarealer, og synes ikke å ivareta hensyn til 
næringsutvikling. LNF etterlyser slik sett alternative forslag til lokalisering for hensettingsanlegg i 
arealplanen. Helt konkret vil LNF fremme et forslag om at det utredes å etablere 
hensettingsanlegget inn i fjellet ved Stor-Hove nord for krysningen av ny E6 trase. Bane Nor er en 
samfunnsaktør, som må forventes å kunne ta samfunnshensyn i sine vurderinger. Dette er et 
mulighetsbilde som må vurderes og utredes før endelig valg av plassering tas. 
 



 
 
Andre forhold 
Lillehammer Næringsforeningen vil poengtere at begrepet næring er noe utfordrende i planen, selv 
om det nok er i henhold til Plan- og bygningsloven. Begrepet næring brukes på en annen måte i 
planene, enn i dagligtalen til folk flest, og dette skaper unødvendig mange misforståelser. Selv om 
begrepet er definert i punkt 2.3, vil Lillehammer Næringsforening oppfordre til at kommunen i sine 
dokumenter gjør et noe utvidet forsøk på å unngå slike misforståelser. Det vil være til felles 
interesse. 
 
Lillehammer 14 februar 2019 
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