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1. INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn for planarbeidet 
Området som kalles Olympiaparken, og de aktiviteter og de virksomheter som drives i området, betyr 
svært mye for Lillehammerregionen.  Vinter-OL i 1994 befestet ytterligere området som et flott 
arrangements- og rekreasjonsområde.  Videre har den idrettslige, turistmessige og eventmessige 
satsningen i hovedregi av Lillehammer kommune, Lillehammer Olympiapark AS (LOP) og med NTG som 
skoleaktør, tatt vare på og utviklet området til beste for regionen. 
 
LOP eies av Lillehammer kommune. Selskapet drifter de olympiske anleggene som har fått årlige 
tilskudd fra stiftelsen Lillehammer Etterbruksfond til å ivareta anleggskapitalen og den daglige bruken 
av anleggene.  I etterbruksplanen ble det forutsatt at Etterbruksfondet skulle ha en levetid på minimum 
20 år etter OL.  
 
Det er forventet at Etterbruksfondet vil være oppbrukt rundt 2015, og det er en klar målsetting fra 
Lillehammer kommune at en ønsker å opprettholde og videreutvikle anleggene i Olympiaparken, med 
stor vekt på kvalitet og miljø, slik at området fortsatt vil ha minst samme attraktivitet.  Det er også en 
målsetting at området skal videreutvikles slik at det gir grunnlag for å styrke og sikre Olympiaparkens 
økonomi også etter at Etterbruksfondet er brukt opp, samtidig som en sikrer overrislingseffektene for 
regionen. 
 
Bakgrunnen for planarbeidet er beskrevet slik i planprogrammet: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

På bakgrunn av at etterbruksfondet for OL-anleggene i Lillehammer forventes 
oppbrukt rundt 2014 har styret i LOP fremlagt ”Olympiaparken 2015 – anbefalt 
utviklingsretning” for sin eier, Lillehammer kommune. Som konklusjon på et 
temamøte om saken 30. august 2007, ba kommunestyret rådmannen legge frem 
planprogram for en tematisk kommunedelplan for Olympiaparken. Slik sak ble 
behandlet av kommunestyret 27. september 2007 (sak nr. 68/07). Følgende ble 
vedtatt: 

1. Kommunestyret legger til grunn en offensiv utvikling og ber Rådmannen 
sette i gang arbeidet med å lage en tematisk kommunedelplan for Olym-
piaparken.  

2. Forslag til planprogram, organisering og finansiering av prosjektet legges 
fram for Kommunestyret innen utgangen av 2007. 

Vedtaket i kommunestyret var enstemmig. 
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1.2 Målsettinger med planarbeidet 
Planprogrammet beskriver følgende målsetting for planarbeidet: 
 

  
 
1.3 Begrepet Olympiaparken 
Det geografiske område som omfattes av kommunedelplanen benevnes som Olympiaparken.  
Bedriften benevnes som Lillehammer Olympiapark AS (LOP).   
 
 
1.4 Planforutsetninger 
 
1.4.1 Valgt avgrensning av planområdet 
Kommunedelplanen for Olympiaparken er en tematisk kommunedelplan, og dermed ikke bare knyttet til 
konkret arealbruk innefor et begrenset planområde. En viktig del av arbeidet har likevel vært å vurdere 
kvaliteter og begrensinger innen det området som kalles Olympiaparken, og som omfatter de olympiske 
anleggene i Lillehammer eksklusiv Lillehammer Olympiske Bob og Akebane som ligger utenfor 
planområdet. Anlegget inngår imidlertid i vurderingene rundt framtidig eierskap og finansiering (kap.5). 
Stampesletta og deler av området rundt inngår også i området som omtales Olympiaparken i denne 
planen. 
 
Som en praktisk ramme for dette undersøkelsesområdet har en benyttet en avgrensing som vist på 
kartskissen på neste side.  De tematiske undersøkelser og vurderinger som er gjort er hovedsakelig 
knyttet til dette området. 
 
 

Målet med å utarbeide en tematisk kommunedelplan for Olympiaparken er å 
etablere bærekraftige rammer for framtidig drift og utvikling av OL-anleggene. 
Dette innebærer økt kommersiell og næringsmessig utvikling samtidig som 
idrettens og landskapsinteressene i størst mulig grad skal ivaretas, og omfatter 
blant annet: 

 Rammer for og omfang av kommersiell virksomhet i Olympiaparkområdet 
som er hensiktsmessig for å sikre og støtte opp under OL-anleggene enten 
direkte eller indirekte. 

 Betingelser for kommersielle aktører, d.v.s. ulike modeller for bidrag, inn-
treden med videre i forhold til videre finansiering av OL-anleggene. 

 Kommunens eierstrategi i Olympiaparken i forhold til økt grad av kommer-
sialisering og i lys av andre engasjement i Olympiaparkområdet.  

 Det åpnes for løsninger som krever endringer i gjeldende reguleringsplaner 
for Olympiaparken og tilliggende områder 
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Planens avgrensning 

 
Planområdet er delt inn i fire delområder: 
 

 Område A Stampesletta 
 Område B Lysgård – Ersgård – Randgård 
 Område C Kanthaugen, fremre del 
 Område D Kanten – Skistadion 

 

 
Planområdets inndeling i fire delområder 
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Oversiktskart 

 

1.4.2 Dagens planstatus 
 
Kommuneplan for Lillehammer 2006-2016 
Lillehammers kommuneplan ble vedtatt i november 2006. Planens generelle del er bygd rundt fem 
visjoner med tilhørende strategier. Visjonen er at Lillehammer skal kjennetegnes ved: 
 

 Et sterkt lokaldemokrati  
 Et livskraftig og attraktivt regionsenter 
 At livskvalitet og livsgrunnlag deles mellom nålevende generasjoner og med framtidige 
 Robuste og skapende miljøer basert på variert næringsliv, kunnskap, kultur og idrett  
 Tjenestetilbud som innbyggerne er fornøyd med 

 
Kommunedelplanen for Olympiaparken må ta utgangspunkt i disse visjonene og synliggjøre hvordan OL-
anleggene og virksomheten rundt dem kan bidra til å bringe Lillehammer nærmere det lokalsamfunnet 
visjonene beskriver. 
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Relevante kommunedelplaner 
Kommunedelplaner er utdyping av kommuneplanen når det gjelder særskilte tema eller områder 
(geografi). De kommunedelplaner som er spesielt relevante for det foreliggende arbeidet er: 
 

 Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse (rulleres årlig) hovedrevisjon 2009 
 Kommunedelplan for klima og energi (revidert mars 2007) 

 
Dette innebærer blant annet at det i planen skal legges stor vekt på Olympiaparkens betydning som 
rekreasjons- og mosjonsområde for Lillehammers befolkning, og på OL-anleggenes rolle i forbindelse 
med breddeidrett og tilbud til barn/unge. 
 
Gjeldende reguleringsplaner 
Følgende reguleringsplaner foreligger: 
 

 Reguleringsplan for Olympiaparken, sist revidert 29.04.1993 
 Reguleringsplan for Stampesletta – Birkebeiner`n vedtatt 18.08.1972 
 Reguleringsplan for Nybuforbindelsen vedtatt 05.09.1991 
 Reguleringsplan for Nordsetervegens utvidelse (med P – plass på Randgård) 27.06.1991 
 Reguleringsendring for Sagbakken vedtatt 30.08.2007 
 Reguleringsendring for golf på Randgård vedtatt 30.08.2007. (Ikke rettskraftig, venter på av-

gjørelse i Miljøverndepartementet)  
 

1.4.3 Andre grunnlagsdokumenter 
Planen har i tillegg tatt utgangspunkt i følgende dokumenter/forutsetninger: 
 

 ”Dersom Olympiaparken ikkje fanst”, ringvirkningsanalyse v/Håvard Teigen, Terje Onshus og 
Hans Holmengen, HiL  

 ”Scenarier for Olympiaparken 2034” v/Håvard Teigen, HiL og Andreas Hompland, Oslo  
 Olympiaparken 2015 – Anbefalt utviklingsretning” v/styret i LOP 

 
Dokumentene er tilgjengelige på Lillehammer kommunes hjemmeside 
http://www.lillehammer.kommune.no. 
 

http://www.lillehammer.kommune.no/�
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1.5 Planprosessen 
 
1.5.1  Intern organisering 
Planprosessen har vært organisert med en prosjektledelse bestående av Ove Gjesdal (innleid som 
prosjektleder fra LOP). Prosjektlederen har hatt en prosjektadministrasjon bestående av Lars Rudi og 
Mariann Dannevig (begge fra Lillehammer kommune). Denne gruppen har møttes hyppig i 
planprosessen.  
 
I tillegg har det vært to arbeidsgrupper. Den ene gruppen har sett på muligheter for kommersialisering 
og finansiering, den andre har vurdert konsekvenser ved omdisponering av areal. Arbeidsgruppene har 
hatt et felles møte. De to arbeidsgruppene har vært ledet av deltakere i prosjektadministrasjonen. Ove 
Gjesdal har ledet arbeidsgruppen for kommersialisering og finansiering, Lars Rudi har ledet 
arbeidsgruppe areal.  
 
Det har vært utskiftninger underveis i prosjektledelse/prosjektadministrasjon. Ved oppstart av 
prosjektet var Kjell Ødegård prosjektleder og Marianne Borud Natvig en del av 
prosjektadministrasjonen. Begge gikk over til andre arbeidsoppgaver underveis i prosjektet.  Mariann 
Dannevig kom inn som prosjektsekretær siste halvår. 
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I arbeidsgruppene har følgende personer vært involvert: 
 

Arbeidsgruppe kommersialisering og 

finansiering 

Arbeidsgruppe areal 

Jan Erik Svensson, styremedlem i LOP Lars Rudi, leder teknisk forvaltning i Lillehammer 

kommune 

Kristoffer Ringerud, advokat Marianne B. Natvig, arealplanlegger ved areal og 

miljø, Lillehammer kommune 

Hjalmar Solbjør, næringssjef Oppland fylkeskommune Kari Nesdal, fagansvarlig for fagområde park og 

idrett, Lillehammer kommune 

Arne Hove-Ødegård, næringssjef Lillehammer 

kommune 

Randi Thorsen, styremedlem i LOP 

Nanna Egidius, strategi- og utviklingssjef,  

Lillehammer kommune 

Harald Moen, Lillehammer idrettsråd 

Erik Ulateig, adm. dir i LOP Jørn Prestsæter, fylkesplanlegger i Oppland 

fylkeskommune 

Jan Petter Dahlum, regionbanksjef DnBNOR  

Ove Gjesdal, prosjektleder  

 
Arbeidsgruppene har bidratt med innspill og vurderinger i møter gjennom de ulike fasene i 
planprosessen.  
 
Prosjektledelsen har rapportert fremdrift og diskutert planarbeidet overordnet med styringsgruppen  
som har hatt følgende medlemmer: 
 

Styringsgruppen 

Annar Skrefsrud, rådmann i Lillehammer kommune (leder av styringsgruppen) 

Nanna Egidius, strategi- og utviklingssjef, Lillehammer kommune 

Christl Kvam, styrerepresentant fra LOP 

Stein Erik Thorud, ass. fylkesrådmann 

Trine Løvold Syversen, styremedlem i Oppland idrettskrets 

Audun Løhre, styreleder i LOP 

 
Prosjektledelsen har også rapportert på status i arbeidet til politisk ledelse gjennom flere møter med 
kommuneplanutvalget og kommunestyret. 
 
1.5.2 Eksterne samarbeidspartnere 
Parallelt med planprosessen beskrevet over har 13 grunneiere organisert seg i Olympiaparken 
Næringsforum. Grunneierprosessen har vært ledet av Norsk Turistutvikling AS ved Kjell Solbakken. 
Prosjektleder har deltatt på alle møtene. 
 
Rambøll Norge AS avd. Lillehammer har vært konsulent for utarbeidelse av tematisk kommunedelplan. 
Prosjektleder hos Rambøll har vært Eva Vefald Bergsodden. Oppdragsansvarlig hos Rambøll har vært 
Tor Christensen. Iver Reistad har vært fagansvarlig. I tillegg har Dan A. Askevold Gustavsen og Line 
Bjørnstad Grønlie medvirket på prosjektet. 
 
Asplan Viak v/ Erik Plathe har bidratt med faglige innspill til kap. 5.   
 
Rambøll v/ Tor Christensen har utarbeidet gondolanalyse på oppdrag fra prosjektgruppa. 
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1.5.3 Informasjon og medvirkning 
Det har også vært brukermedvirkning i planarbeidet utover den politiske prosessen og dialogen med 
grunneierne. Planprogrammet ble lyst ut ved oppstart. Det er mottatt i alt 15 innspill til planarbeidet. 
Innspillene har vært behandlet i kommunestyret i januar 2008 (sak 0004/08 – Planprogram – 
kommunedelplan Olympiaparken). Planarbeidet har vært omtalt og diskutert i media. 
Kommunedelplanen var også tema for et møte i Lillehammer Næringsforum. 
 
 
1.6 Olympiaparkens forarbeider 
 
1.6.1 Dersom Olympiaparken ikkje fanst (ringvirkningsanalysen) 
HiL har på oppdrag fra LOP gjennomført en analyse (mars 2007) av hvilke økonomiske ringvirkninger 
Olympiaparken gir til kommunen og regionen. I tillegg til en rent økonomisk ringvirkningsanalyse, er det 
gjennomført en undersøkelse av hvor mye befolkningen i kommunen verdsetter anleggene i 
Olympiaparken. 
 
Undersøkelsen er gjennomført som et ledd i arbeidet med å utrede Olympiaparkens framtid. Det har vist 
seg umulig å drive anleggene bedriftsøkonomisk lønnsomt, og årlig tilføres Olympiaparken 8-13 
millioner kroner av Etterbruksfondet. Fondet antas å være tomt ca 2015 og det er i denne forbindelse 
spesielt interessant å se hva anleggene gir av direkte og indirekte økonomiske ringvirkninger for byen 
og regionen. 
 
Analysen viser at aktiviteten i LOP og Norges Toppidrettsgymnas genererer til sammen 260 årsverk (i 
form av direkte og indirekte sysselsettingsvirkninger). Undersøkelsen viser også at innbyggerne i 
Lillehammer har eierfølelse til anleggene og er villig til både å prioritere offentlige midler og selv bidra i 
finansieringen av anleggene. 
 
1.6.2 Scenarier for Olympiaparken 2034 
Som en del av utfordringene knyttet til drift og finansiering av Olympiaparken etter at Etterbruksfondet 
er tomt, har LOP gitt HiL i oppdrag å se nærmere på hvordan en kan tenke seg organisering og økonomi 
i en framtidig utvikling av anleggene og området i tilknytning til anleggene. For å få et bilde av mulige 
og sannsynlige utviklinger ble oppdraget formulert som et scenarieprosjekt. Rapporten (mai 07) er 
utført av HiL ved Håvard Teigen i samarbeid med Andreas Hompland som scenarieutvikler. Rapporten 
beskriver fire mulige scenarier/ framtidsbilder i tidsperspektivet fram til 2034 for utvikling av anleggene 
med tilhørende områder. 
 
Scenariene er benevnt ”Nedfallsbruket”, ”Sjølbergingsbruket”, ”Utviklingsbruket” og ”Nisjebruket” og 
angir ulike retninger for den framtidige utviklingen av anleggene, avhengig av hvilken strategi eierne 
legger til grunn. 
 
1.6.3 Anbefalt utviklingsretning  
Rapporten ”Olympiaparken 2015 – anbefalt utviklingsretning” er styret i LOPs oppsummering av 
ringvirkningsanalysen, scenariene og diskusjonene knyttet til Olympiaparkens framtid.  Dokumentet har 
analysert nåsituasjonen, fortrinnene, mulige utviklingstrekk og trender med tilhørende potensial som vil 
ha betydning for framtiden, samt mulige framtidsbilder for hvordan Olympiaparken og Kanthaugen kan 
se ut om 25 til 30 år. På bakgrunn av denne analysen har styret i LOP anbefalt overfor sine eiere en 
offensiv utviklingsretning. Dette skal forstås slik at en velger en utviklingsretning som innebærer at 
anleggene videreutvikles som et sterkt aktivum regionalt, nasjonalt og internasjonalt, og at det 
etableres kommersielle og finansielle løsninger som bidrar til å oppfylle retningsvalget. Rapporten 
danner grunnlaget for kommunestyrets vedtak om at Olympiaparkens framtidige utvikling behandles 
som en tematisert kommunedelplan. 
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2. DAGENS SITUASJON 

Intensjonen med planarbeidet er å lage et beslutningsgrunnlag som vil synliggjøre de eventuelle 
konsekvensene av tiltak innenfor Olympiaparken. 
 
Det er gjennomført tematiske registreringer innen utvalgte deltema. Registreringene har kartlagt 
dagens bruk av Olympiaparken knyttet til arealdisponering og anvendelse av området. 
 
Det er utarbeidet en analyse av hvert deltema. Resultatet av analysene er beskrevet. I tillegg er det 
utarbeidet temakart for hvert deltema for å visualisere resultatet av analysene. 
 
Følgende tema er registrert og vurdert:  
 

 Friluftsliv  
 Idrett  
 Natur 
 Landskap 
 Landbruk 
 Veg, transport, parkering 
 Næringsliv 

 
Registreringene er dokumentert med kart, foto, 3D-modell, skisser og en kortfattet beskrivelse. 
 
Det er gjennomført en meget forenklet metodikk for klassifisering. Hensikten var å finne et 
klassifiseringssystem som kunne brukes for alle tema og som kunne gi en mulighet til å se temakartene 
i sammenheng med hverandre, for på den måten å skille ut områder som er meget viktig vurdert ut fra 
flere tema og som dermed fremstår som særlig sårbare. 
 
Verdiene for de enkelte temaene klassifiseres som: 
 

 
 Meget viktige: Områder/forekomster/steder hvor tiltak kan få meget store konsekvenser. 
 Viktige:  Områder/forekomster/steder hvor tiltak kan få store konsekvenser. 
 

 
 
 
Gjennom analysearbeidet får en synliggjort Olympiaparkens betydning for de ulike deltema, samt 
synliggjort hvilke delområder innen Olympiaparken som er meget viktige og viktige vurdert ut fra de 
ulike deltema. 
 
Utgangspunkt for planarbeidet er et ønske om utvikling av Olympiaparken og økt kommersialisering av 
området, med det formål å sikre driftsgrunnlaget for anlegg og områder. Med en tung utbygging i 
området kan det bli en utfordring å opprettholde områdets verdier. Områdets kvaliteter i dag er 
imidlertid noe av det som gjør det interessant også i kommersiell sammenheng. Det bør være et mål at 
disse kvalitetene utnyttes positivt og forbedres ved en videreutvikling i området.  
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2.1 Friluftsliv 
Innenfor planområdet er det rike muligheter for naturopplevelser, rekreasjon, friluftsliv, mosjon og 
idrett. Denne type aktiviteter går over i hverandre uten skarpe skillelinjer. Området brukes til et 
mangfold av friluftslivsaktiviteter, så som lek, turgåing på stier og turveger, skigåing, padling, bading, 
fiske, riding, sykling, sopp- og bærplukking, jakt osv. 

 
Området er bynært og lett tilgjengelig både til fots og med sykkel. De gode sti- og løypeforbindelsene 
fra fjellet/marka og helt ned i byen er et aktivum både for byens befolkning og for turister. Området 
fungerer som en korridor mellom byen og marka, og er en viktig del av den overordnede 
grønnstrukturen 

 
Hele planområdet har betydning for friluftslivet: 
  

 Området i seg selv 
 Som utgangspunkt for aktivitet og opplevelse i tilgrensende områder 
 Som forbindelse mellom byen og fjellet 

 
For tema friluftsliv er det naturlig å se planområdet som to hovedområder: 
 

 Olympiaparken, områdene som omfattes av gjeldende reguleringsplan 
 Natur- og friluftsområdene sør og øst for Birkebeinervegen 

 
Disse to hovedområdene har ulik karakter, ulik bruk, ulikt potensial/tålegrense og ulik 
forvaltningspraksis.  
 
2.1.1 Olympiaparken   
Området innenfor gjeldende reguleringsplan for Olympiaparken omfatter tilrettelagte idretts- og 
friluftsanlegg, veger, skog- og jordbruksområder.  

 
Område A: Stampesletta 
Stampesletta er primært et idrettsområde, men det er også allmenne friluftsinteresser knyttet til 
området. Området er et knutepunkt og utgangspunkt/gjennomfartsområde for turer i flere retninger. 
Følgende elementer er viktige for friluftsliv: 

 Kleivbakken, skileikanlegg, lek og uorganisert aktivitet  
 Nedfartsløypa starter/ender her  
 Parkeringsplass som utgangspunkt for turer  
 Tverrløypa/lysløypa   
 Gamle Nordseterveg 
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Område B: Lysgård – Ersgård - Randgård 
Det helhetlige kulturlandskapet er i seg selv attraktivt som turområde. Videre utgjør stier og løyper 
sentrale forbindelser mellom byen og marka. Følgende elementer er særlig viktige for friluftsliv: 
 

 Nedfartsløypa  
 Gamle Nordseterveg  
 Lek og aktivitet på Lysgårdsjordet (kommunens leieavtale hjemler tilrettelegging og bruk 

vinterstid)  
 Golf, treningsfelt, som friluftslivs- og mosjonsaktivitet 

 
 

 
 
 
Området C: Kanthaugen, fremre del 
Friluftsinteressene er primært knyttet til natur- og kulturlandskap, stier og løyper. Følgende elementer 
er viktige for friluftsliv: 
 

 T-merka og umerka stier  
 Gamle Nordseterveg  
 Nedfartsløypa  
 Gamle beitemarker, tidligere alpintrase, skog og blåveislier  
 Utsiktspunkter  
 Utfartsparkering på Kanten  
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Området D: Kanten – Skistadion 
Friluftsinteressene her er primært knyttet til den praktiske tilretteleggingen som er foretatt. Områdets 
viktigste funksjon er som utgangspunkt for turer i tilgrensende områder og som bindeledd mellom 
fjellet/marka og byen. Følgende elementer er viktige for friluftsliv: 
 

 Utfartsparkering på skistadion  
 Stier og skiløyper ut i omkringliggende naturområder  
 Turveg- og stiforbindelse til Skurvbrua, Birkebeinerløypa, Nedfartsløypa,  

Kanalen/Vårsetergrenda  
 Lysløypa 
 Akebakke/skileikanlegg 
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Skiløyper  
Ved planlegging og etablering av løypenettet i Olympiaparken ble det lagt stor vekt på å ivareta både 
idrettens krav til trenings- og konkurranseløyper og allmennhetens forventninger til turløyper. For 
eksempel er lysløypa mye brukt til mosjons- og friluftsformål. Deler av konkurranseløypene inngår i det 
merkede turløypenettet.  
 
Nedfartsløypa fra Birkebeineren skistadion til Stampesletta er en av to skiløyper i Lillehammer som 
sikrer løypeforbindelse fra fjellet, gjennom marka og helt ned til byen.  Nedfartsløypa er skjemt av at 
traseen krysser bilveg i plan flere steder. Spesielt risikofylt er punktet der løypa krysses av atkomst til 
bolig. Her kommer skiløpere i fart samtidig som boligatkomsten er bratt. Denne boligen har ikke 
regulert atkomst. Nedfartsløypas forbindelse til Tverrløypa er også noe uklar. 
 
Løypetraseen gjennom skistadion fra Skurvbrua/Birkebeinerløypa til Nedfartsløypa er ikke særlig god i 
dag. Traseen er ikke gjennomført i tråd med gjeldende reguleringsplan i dette området (regulert trase 
nordvest for stadion), men er ført gjennom selve skistadion på noe uklart vis. Følgende forbindelser er 
helt sentrale å ivareta uten kryssing i plan med bilveg eller annet:  
 

 Skurvbrua/Birkebeinerløypa ↔ Nedfartsløypa 
 Skurvbrua/Birkebeinerløypa ↔Kanalen/Vårsetergrenda   
 Kanalen/Vårsetergrenda ↔ Nedfartsløypa 

 
Utfartsparkering 
Parkeringsplassene på Birkebeineren skistadion, på Kanten og ved Kanalen er de viktigste 
utgangspunktene for kortere og lenger turer i området, sommer og vinter. Det er parkeringsavgift på 
skistadion og på Kanten. I tillegg er det en mye benyttet privat avgiftsparkering ved Skurvbrua. 

 
Gamle Nordseterveg 
Gamle Nordseterveg er den gamle ferdselsåren mellom byen og Nordseter. Traseen er regulert til 
bevaring som kulturminne. Den er forutsatt å ha en standard som muliggjør brøyting vinterstid. I dag 
brukes Gamle Nordseterveg som turveg sommerstid, men har ikke vært vinterbrøyta. Traseen brukes 
noe til riding vinterstid. For å ivareta Gamle Nordseterveg som kulturminne og attraktiv turveg, har det 
vært lagt vekt på å skjerme vegens omgivelser for tyngre inngrep. Gamle Nordseterveg bør være en 
fremtidig helårs hovedgangtrase mellom Kanthaugen og Stampesletta. 

 
Riding 
Hestesenter er lokalisert i tilnytning til Birkebeineren skistadion. Kombinasjonen turveg/ridesti er ikke 
tillatt i henhold til reguleringsbestemmelsene for Olympiaparken. Det er likevel noe riding i terrenget i 
dag, noe som medfører betydelig brukskonflikt. Dersom det skal være ridesenter på Birkebeineren i 
fremtiden må det etableres egne ridetraseer for både sommer- og vinterbruk, atskilt fra øvrige stier og 
preparerte løyper. 

 
Terrengsykling 
Terrengsykling er en aktivitet som blir stadig mer populær. Det er ikke egne sykkeltraseer i området, 
men dette er et klart økende behov/ønske. 
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2.1.2 Natur- og friluftsområdene sør og øst for Birkebeinervegen 
Friluftsinteressene i dette området er i hovedsak knyttet til de stedlige naturkvalitetene som myrer, 
skog, vann og vassdrag. Her er idylliske t-merka og umerka turstier og et godt preparert skiløypenett 
med forbindelse til Nordseter, Sjusjøen, Vårsetergrenda og ned til byen.  

 
Spesielt områdene i tilknytning til vann og vassdrag har varierte, attraktive og meget sårbare 
opplevelseskvaliteter. All tilrettelegging i disse områdene må skje med varsomhet, slik at man ikke 
forringer de naturlige kvalitetene.  
 
Mesnavassdraget 
Mesnaelva er det viktigste naturelementet i området, og utgjør en unik øst-vest-forbindelse, fra marka, 
gjennom Lillehammer sentrum og ned til Mjøsa.  
 
Elva var avgjørende grunnlag for lokalisering og etablering av Lillehammer by. Det er en rekke 
interessante kulturhistoriske elementer knyttet til vassdraget, så som for eksempel Finna Bru, Collets 
bru og Svarga. Det lokale historielaget, i samarbeid med næringslivet, har skiltet en kultursti langs 
Mesnaelva fra Mjøsa til Collets bru.  
 
Fiske i Mesnaelva er tillatt hele året nedenfor Øvstdalsfossen. Ovenfor Kanalen innbyr elva til variert 
fiske, hovedsakelig gjedde og ørret. 
 
Det bades flere steder i Mesnaelva. Badedammen og Kanalen er tilrettelagt for bading og har kommunal 
drift. 

 



 
OLYMPIAPARKEN 20 
 
 
 
 
 
 

g:\fagenheter\strategi og utvikling\_prosjekter\olympiaparken\tematisk kommunedelplan 4.11.2009.doc 

 

 
Badedammen 
Badedammen er en tradisjonsrik og populær bade- og oppholdsplass med badetrapp og gressletter. 
Området er spesielt populært blant barn og unge, og nærheten til byen og store boligområder gjør 
badeplassen spesielt lett tilgjengelig. Området har kommunal drift.  

 
Fossvegen 
Fossvegen langs Mesnaelva fra Badedammen og opp til Collets bru ble bygget som spaserveg på slutten 
av 1800-tallet som et bidrag til utviklingen av Lillehammer som helse- og turistby. I dag er standarden 
relativt dårlig, men traseen er fremdeles en svært viktig turveg/tursti.  Rester av trappeanlegg og 
smijernsrekkverk vitner om kvalitet og omtanke ved etablering av turvegen. Det er behov for betydelig 
oppgradering av både selve turvegen og av trapper, rekkverk og bruer. Videre bør det gjøres en 
vurdering av behovet for ytterligere sikring av traseen. 
 

 
 
 
Kanalen/Kroken 
Parkeringsplassen ved Kanalen er utgangspunkt for turer sommer og vinter. Det er regulert en større 
parkeringsplass enn den som finnes der i dag. Kroken er et populært oppholdssted for bading og grilling 
og ungdommen samles ofte her på forsommeren. Området har kommunal drift. 

 
Barnas turlag (LOT) har etablert en base for sin aktivitet i Krokbua ved Krokflø. Dette er blitt et 
samlingssted for turglade familier, og er utgangspunkt for kortere og lengre turer, samt for padling 
innover i vassdraget. 
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Padling 
Fra Kanalen og innover til Tuveitholmen er Mesnavassdraget godt egnet til kortere padleturer. Det er 
imidlertid få tørre, egnede steder å gå i land og slå leir. Tuveitholmen har et potensial i den 
sammenheng, men holmen er i privat eie og det er to små hytter der. Det har ikke lykkes kommunen å 
komme fram til avtale med grunneier som sikrer allmennhetens bruk av holmen utover det som ivaretas 
gjennom friluftsloven. For å bedre forholdene for padling er det ønskelig å flytte noen steiner på et par 
steder i vassdraget. 
 
I øvre deler av vassdraget er det idylliske og attraktive naturforhold og et særdeles rikt fugleliv, se kap. 
2.3 Vilt og naturområder. Det rike fuglelivet er i seg selv en attraksjon for friluftsliv, men konflikten 
mellom vern av fuglelivet og tilrettelegging for økt friluftsliv er åpenbar. 

 
Abbortjern 
Det er ingen tilrettelegging eller drift ved Abbortjern. Det er likevel et populært badevann på grunn av 
relativt høg vanntemperatur og idylliske omgivelser. En skånsom tilrettelegging vil gjøre Abbortjern 
tilgjengelig for flere grupper. Det fiskes fra land, men fiske fra båt er ikke tillatt i Abbortjern. 

 
Løyper og stier 
Det er et rikt nett av skiløyper i området, og løypenettet holder meget høg standard. Løypetilbudet er 
variert, fra Birkebeinerløypa med 6 m bredde til ettspors scootertrase langs Mesnaelva. Lillehammer 
kommune har ansvar for preparering av turløypenettet, mens LOP har ansvar for konkurranseløypene. 
Kommunen kjøper løypepreparering av Olympiaparken, slik at prepareringen i praksis er samkjørt, for å 
oppnå best mulig ressursutnyttelse. Lillehammer kommune inngår grunneieravtaler for turløypenettet, 
mens LOP har ansvar for grunneieravtaler tilknyttet konkurranseløypene. 

 
Lillehammer og Omland turistforening står for skilting, merking og rydding av et omfattende nett av 
turstier. 
 
Både stier og løyper er skiltet og merket. 
 
Aktuelle tiltak  
Allerede i dag ser man behov for tiltak for å styrke friluftslivsinteressene i området. 
Det er stort behov for tilrettelegging for allment friluftsliv. Det henvises i den sammenheng til 
Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse, 2005 – 2008. 
 
I tillegg vil eventuelle utbygginger innenfor Olympiaparken skape behov for ytterligere tiltak bl.a. i form 
av omlegging av sti- og løypetraseer og etablering av nye forbindelser.  
 
2.1.3 Oppsummering – Temakart friluftsliv 
Det er rike friluftslivskvaliteter knyttet til hele planområdet. Et godt sti- og løypenett, vann, vassdrag, 
skog og myrområder gir mulighet for et attraktivt friluftsliv. Det er viktig å sikre gode forbindelser 
mellom marka/fjellet og byen gjennom Olympiaparken, samt fra planområdet og ut i omkringliggende 
naturområder. Dette gjelder til fots på turveger og stier, på ski og på sykkel.  
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Området sør og øst for Birkebeinervegen er vist som meget viktig på temakart Friluftsliv. Her er det 
attraktive og sårbare naturkvaliteter som danner grunnlaget for friluftslivskvalitetene. Disse kan ikke 
flyttes eller erstattes andre steder. Tilrettelegging spesielt i tilknytning til vann og vassdrag må gjøres 
med varsomhet, slik at de naturgitte kvalitetene ikke forringes. 
 
Videre er de viktigste gjennomgående sti - og løypeforbindelser vist som meget viktig for friluftslivet. 
Her er vist en sone på 30+30m i tilknytning til traseene; dette for å understreke at løypas eller stiens 
omgivelser er viktige for selve friluftslivsopplevelsen.  
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2.1.4 Temakart Friluftsliv  
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2.2 Idrett 
Olympiaparken er tilrettelagt for et bredt spekter av idrettsaktiviteter. Det er ulike brukergrupper, fra 
barn og ungdom til pensjonister, fra mosjonister til toppidrettsutøvere. Arrangementene spenner fra 
lokal idrettsaktivitet til store internasjonale mesterskap, fra ren dugnadsbasert virksomhet til 
kommersielle arrangement. 
 
Som meget viktig på temakart idrett er vist aktivitetsanleggene og tilliggende arealer som er helt 
avgjørende for at aktiviteten skal kunne utføres i anlegget. Som viktig er vist tilliggende arealer som har 
betydning for videreutvikling og fremtidige justeringer av aktivitetsanleggene. 
 
I det følgende gis en oversikt over anleggselementene og aktiviteten, samt noen utfordringer fremover. 
 
 

 
 
2.2.1 Stampesletta idrettspark 
Stampesletta er byens sentrale fleridrettsanlegg. Utendørsanlegget og Kristins Hall er kommunale 
anlegg, mens Håkons Hall eies og driftes av LOP.  
 
Utendørsanlegget 
 

 Friidrettsanlegg, kunststoff med åtte løpebaner 
 Fotball kunstgressbane, helårs bruk, med lys og varme 
 Tre gressbaner for fotball 
 Grusbane fotball med lys 
 Treningsslette fotball 
 Kleivbakken skileikanlegg (nærmiljøanlegg) med lys 
 Utendørs ishockeybane (naturis) med lys  
 Tribune/garderobe med lagerrom 
 Klubbhus/tidtakerbu og speakerhus 
 Lysløype 
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Kristins Hall  
 

 Ishall  
 Curling  
 Skytebane  
 Styrkerom 
 Idrettshall (flerbrukshall) 
 Garderober 

 
Håkons Hall 
  

 Flerbrukshall (3 500 m2) hvorav 2 500m2 sportsparkett (merking for håndball, volleyball, bad-
minton, squash), klatrevegg, hallen kan også islegges  

 Løpebane friidrett 
 To squashbaner 
 Styrkerom 
 Garderober 
 Areobicsal/kampsportsal 
 Golfsenter med to golfsimulatorer og putting-green.  
 Idrettsklinikk  
 Museum  
 Solsenter 

 
Lokal idrettsaktivitet 
De kommunale anleggene på Stampesletta brukes primært av byens befolkning. Anleggene skal dekke 
behovet for brukere fra hele kommunen, ikke bare for de som bor i nærliggende områder. Anleggene 
har meget høy bruk og minimal ledig kapasitet. Kunstgressbanen på Stampesletta er blant de baner i 
Norge med flest årlige brukstimer, ca 3 300 brukstimer i året. Gressbanene har en belastning som er i 
overkant av tålegrense og faglige anbefalinger. Ishallen har eksempelvis 3 300 brukstimer i den 
perioden det er lagt is (1/8-15/4). Idrettshallene i Kristins Hall og Håkons Hall har også bortimot samme 
belegg som ishallen. Sportssenteret i Håkons Hall har pr. dato i underkant av 1 500 registrerte 
treningskunder. 
 
Når det gjelder isflate, curlingbane, idrettshall og fotballbaner er det i dag underkapasitet på anlegg i 
forhold til brukernes ønsker og behov. Dvs. det er allerede nå et betydelig behov for utvikling innenfor 
området. 
 
Følgende idrettslag har Stampesletta Idrettspark som sin faste trenings- og arrangementsarena: 
 

 Lillehammer Fotballklubb  
 Lillehammer Kvinnefotballklubb  
 Fåberg Fotball Lillehammer  
 Lillehammer Ishockeyklubb  
 Lillehammer Curlingklubb 
 Lillehammer Kunstløpklubb 
 Lillehammer Idrettsforening 
 Flere bedriftsidrettslag / turneringer i regi Oppland bedriftsidrettskrets 
 Lillehammer Turnforening 
 Kokosligaen (flere ishockeylag) 
 Lillehammer Innebandyklubb 
 Friskis & Svettis 
 Lillehammer Karateklubb 
 Tyrili Klatreklubb 
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En rekke lag og foreninger bruker anlegget deler av året pga kapasitetsproblemer på egen hovedarena, 
eller som supplement til eget anlegg (for eksempel kunstgressbanen vinterstid). Dette gjelder bl.a. 
Roterud Idrettslag, Lillehammer Håndballklubb og Fåberg Idrettslag. 
 
Skoleaktivitet  
Følgende skoler bruker Stampesletta Idrettspark (inkl. hallene) fast til gymtimer og annen 
idrettsaktivitet: 
 

 NTG-Lillehammer 
 Mesna videregående skole 
 Lillehammer videregående skole 
 Gausdal videregående skole 
 Høgskolen i Lillehammer 

 
Flere skoler og barnehager i Lillehammer bruker Stampesletta til idrettsdager, aktivitetsdager osv. Disse 
utnytter eventuell ledig kapasitet i anlegget. 
 
Større idrettsarrangement/ kommersiell aktivitet 
Anleggene/området brukes også i forbindelse med større idrettsarrangement der hele eller deler av 
anleggene/området beslaglegges og leies ut til lokale eller eksterne arrangører. Det kan være 
arrangører som leier de kommunale anleggene direkte, eller det kan være utleie som skjer via LOP. 
Disse arrangementene skyver ut den ordinære lokale idrettsaktiviteten. Arrangementene kan ha større 
eller mindre grad av kommersielt formål. Her er det ikke alltid klare skillelinjer mellom et lokalt 
idrettsarrangement og et idrettsarrangement med kommersielle interesser. Det kan også være rene 
kommersielle arrangement, som messer og bedriftsarrangement, se kap. 2.8 Næring 
 
Oppsummering 
Hele Stampesletta er vist på temakartet som meget viktig. Enhver nedbygging/omdisponering av 
aktivitetsarealer vil få avgjørende betydning for aktiviteten i anlegget. De kommunale anleggene på 
Stampesletta er primært for lokal idrettsaktivitet. Barn og unge utgjør den største brukergruppen. Det 
er allerede nå underkapasitet på anlegg for denne gruppen og behovet må forventes å øke ytterligere. 
Videre vil det bli ønske/behov for nye typer aktivitetsanlegg i fremtiden, og det er derfor nødvendig å ha 
mulighet for fremtidig videreutvikling av anlegget. 
 
2.2.2 Birkebeineren skistadion 
Birkebeineren skistadion eies og driftes av LOP. 
 
Anleggsoversikt 
 

 Langrennsstadion og skiskytterarena med tilhørende konkurranseløyper 
 Lysløype 
 Rulleskiløype 
 Stadion, en av inngangene til det store turløypenettet i Fåberg Østfjell 
 Garderober 
 Birkebeineren hestesenter 
 Skileikanlegg/akebakke 

 
Lokal idrettsaktivitet 
Skistadion og løypenettet er viktige treningsarenaer for skiskyting og langrenn, og brukes både av 
lokale grupper og av tilreisende idrettslag. Også andre idrettsgreiner bruker stadion, løypenettet og 
bygningsmassen som utgangspunkt for sin aktivitet.  
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Parkeringsanlegget på skistadion blir mye brukt som utgangspunkt for skiturer for folk som trener/er i 
aktivitet på egenhånd. Dette er også for en stor del barnefamilier.  
 
Av idrettslag som benytter anlegget kan nevnes: 
 

 Lillehammer Brukshundklubb 
 Lillehammer Ride- og kjøreklubb 
 Lillehammer Swingklubb 
 Lillehammer Skiklub 
 Vingrom IL 
 Roterud IL 
 Lillehammer Orienteringsklubb 
 Lillehammer Modellflyklubb 

 
I tillegg benytter de andre skigruppene i kommunen anlegget i perioden om høsten fram til de har klare 
egne anlegg. Dette gjelder blant annet Søre Ål IL, Faaberg IL og Vingar IL. 
 
Skoleaktivitet 
Birkebeineren Friluftsbarnehage har base inne på området og bruker anlegget daglig. NTG er fast bruker 
av anlegget. I tillegg har de fleste skoler skidag i anlegget, og barnehagene har ski- og akedag.  
 
Større idrettsarrangement/ kommersiell aktivitet 
Skistadion brukes i forbindelse med store idrettsarrangement med større eller mindre grad av 
kommersielle interesser, så som for eksempel Norgescuprenn, Birkebeinerarrangementene, Inga-Låmi 
osv. Det er også rene kommersielle arrangement i anlegget. Se kap. 2.8. Næring. 
 
Oppsummering 
Idrettsanleggene tilknyttet Skistadion er vist som meget viktige på temakartet. Skiløypene er vist med 
signatur. I tillegg er arealene i tilknytning til konkurranseløypenettet vist som viktig. For å sikre 
fremtidige internasjonalt godkjente konkurranseløyper må man ha mulighet for å legge om og justere 
løypetraseer i tråd med de tekniske krav til lengde og profiler som til enhver tid gjelder. Det er derfor 
viktig at arealer i umiddelbar tilknytning til konkurranseløypene ikke bygges ned før man har vurdert 
mulighet for omlegging av berørte løyper. For selve idrettsaktiviteten er imidlertid ikke løypenes 
omgivelser avgjørende, på samme måte som for friluftsaktivitetene, der opplevelseskvalitet i større grad 
påvirkes av omgivelsene.  
 
 
2.2.3 Lysgårdsbakkene hoppanlegg 
 
Anleggsoversikt 
 

 HS 138 med plast og lys 
 HS 104 med plast og lys 
 Stolheis, tribune (inntil 50.000 tilskuere), resultattavle, lyd- og lysanlegg, toaletter. 
 Smørebuer 
 NTG 

 
Idrettsaktivitet 
Lillehammer er et av de fire satsingsanleggene til Norges Skiforbund. Dette medfører at en av 
landslagstrenerne bor på Lillehammer, og dermed er tilgjengelig for hoppere som trener på 
Lillehammer. I tillegg benyttes anlegget i svært stor grad av de regionale hopperne. Etter at det ble lagt 
plast i storbakken, er det tilnærmet helårsdrift innen primæraktiviteten. Høsten 2008 var anlegget kun 
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stengt to uker i overgangen fra plast til snø. Anlegget er også av de første som er klare med snø om 
høsten, noe som er med på å bidra til den store aktiviteten. 
 
Det blir hoppet ca. 80.000 skihopp om vinteren og ca. 40.000 skihopp om sommeren. 
NTG har sine undervisningslokaler i Lysgårdsbakkene og gruppene hopp og kombinert benytter selvsagt 
anlegget til sin daglige skoleaktivitet. 
 
Arrangement 
 

 WC Hopp 
 Continental-cup i hopp 
 Norges Cup hopp 
 Bakkeløp for biler 
 WRC-rally 
 Landslagssamlinger (de fleste nasjoner) både sommer og vinter 
 Events 

 
Oppsummering 
Selve hoppbakken og tilliggende verneskog er vist som meget viktig på temakartet. Det er regulert et 
skogbelte nord og sør for hoppbakken for å verne mot vind. 
 
Det er gjennomført modernisering av HS 138. Lysanlegget ble modernisert høsten 2008. Det er behov 
for oppgradering/modernisering av HS 104. 
 
 
2.2.4 Kanthaugen Freestyleanlegg 
 
Anleggsoversikt 
 

 Freestyleanlegg (hopp/kulekjøring) 
 Ballettbakken 

 
Aktivitet/arrangement 
Anleggene prepareres i dag ikke til freestyle og ballettkjøring. Freestyleanlegget benyttes til 
kjelkekjøring og alpintrening. For øvrig brukes deler av anlegget til ulike aktiviteter i tilknytning til 
events. 
 
Det er fra enkelte hold ytret ønske om å bygge opp en park for New School  i freestyle- og 
ballettbakken. Dette er et anlegg spesielt for kjøring med twin-tipski og snowboard. Utvikling av et New 
School-anlegg vil kunne bidra til å komplettere Olympiaparken, og være et nytt aktivitetstilbud spesielt 
for ungdom. NTG har egen linje for New School. 
 
Oppsummering 
Selve freestyleanlegget er vist som meget viktig på temakartet, selv om det i dag er liten aktivitet i 
anlegget.  
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2.2.5 Lillehammer golfpark  
Lillehammer kommunestyret vedtok den 30. august 2007 reguleringsplan for permanent ni-hulls 
golfbane på Randgårdsjordet. Planen ble godkjent av fylkeskommunen og fylkeslandbruksstyret, men 
Fylkesmannen i Oppland fremmet innsigelse. Saken ble videre behandlet i Statens landbruksforvaltning 
som også fattet vedtak om innsigelse. Det ble foretatt mekling, og Fylkesmannen oversendte den 
12.oktober 2007 saken til behandling i Miljøverndepartementet.  
 
Miljøverndepartementet har nå fattet endelig vedtak i denne plansaken - det vises til brev datert den 
11. mai 2009. Miljøverndepartementet finner ikke å kunne stadfeste kommunens vedtak om 
reguleringsplan for golfbane på Randgård. Departementet begrunner dette med avgjørende vekt på 
hensynet til et langsiktig vern av landbrukets produksjonsarealer. 
 
På nedre del av Randgårdsjordet er det opparbeidet et golftreningsområde som drives av Lillehammer 
Golfklubb. Dette anlegget ble bygget etter en midlertidig dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan, der 
arealet er vist som landbruksområde. Denne dispensasjonen er gått ut og det er gitt muntlig tillatelse til 
å opprettholde aktiviteten i påvente av en endelig avgjørelse i departementet tilknyttet 
reguleringsplanen. Etter vedtaket i departementet må golfklubben søke om ny dispensasjon dersom det 
er ønskelig å opprettholde aktiviteten på treningsområdet. 
 
Oppsummering 
Golfbane vil være et viktig anleggselement tilknyttet det totale aktivitetstilbudet i Olympiaparken, både 
treningsanlegg og en ni–hulls golfbane Det må nå vurderes om slik aktivitet kan plasseres annetsteds i 
området. 
 
2.2.6 Oppsummering – temakart Idrett 
 
Meget viktig 
Som meget viktig på temakart Idrett er vist selve idrettsanleggene med tilstøtende areal som i dag er 
avgjørende for å kunne gjennomføre aktiviteten.  
 
Viktig 
Områdene vist som viktig er noen tilstøtende arealer som kan være avgjørende for fremtidig omlegging 
og videreutvikling av idrettsanleggene/løypene. 
 
Det er viktig med tilstrekkelig areal i tilknytning til aktivitetsanleggene slik at disse kan oppgraderes for 
å opprettholde funksjonalitet. Stampesletta er et område for lokal idrettsaktivitet, spesielt med tanke på 
barn og unge. Her er det allerede i dag arealknapphet. Dagens aktivitetsareal bør ikke reduseres, men 
videreutvikles for å møte økt behov og ønske om nye aktiviteter og anleggselementer. 
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2.2.7 Temakart Idrett 
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2.3 Vilt og naturområder 
Natur - og miljøinteresser innen planområdet er også kartlagt. 
 
I forbindelse med kartlegging av vilt og naturverdier prøver man å klassifisere hvor viktig en art er 
innenfor et gitt areal eller hvor viktig arealet er for arten. Viltkartlegging er m.a.o. bygd opp omkring 
den enkelte art og dens ulike leveområder – kalt funksjonsområde. Innfallsvinkelen til en slik 
problemstilling kan være ulik, og det er viktig at man definerer hvordan man klassifiserer vilt og 
naturverdier.  
 
Teoretisk sett ville det vært riktig å vurdere verdien av en art ut fra tre kriterier – ett for artens 
verdi/status*, ett for funksjonsområdets betydning for arten, og ett for trusselnivå mot artens 
funksjonsområde. Dette ville bli veldig komplisert; derfor er disse tre kriteriene integrert i en felles 
vurdering når en sier noe om hvorvidt et område er viktig eller ikke.  
 
En annen dimensjon ved klassifisering av funksjonsområder er hvorvidt det skal beskrive et leveområde 
innen et planområde, eller hvorvidt det skal beskrive betydningen av et funksjonsområde i en større, 
regional sammenheng. 
 
I en planprosess – kommunedelplan – vil det være nødvendig å ha med seg begge disse dimensjonene - 
ettersom det innen planområdet vil være viktig å vite hvilke områder som er viktig for de enkelte artene 
(leveområde for ulike arter), samtidig som man får frem om området er viktig i en større sammenheng.   
 
For å forholde seg til disse ulike aspektene vil man i denne analysen benevne både leveområder 
(funksjonsområde) som beskriver hvilke arealer de ulike artene benytter innenfor planområdet, og 
hvilke områder som er meget viktige og viktige.  
 
Å definere et leveområde vil ofte bli en skjønnsmessig avgrensning, spesielt i homogene naturtyper. Et 
leveområde er et område som arten normalt vil kunne benytte, men det betyr ikke at man ikke finner 
arten utenfor området som er definert som leveområde. 
 
For å forenkle viltanalysen innenfor planområdet har vi valgt å definere to hovednaturtyper:  
1) Skog og kulturlandskap 
2) Vann, myr og våtmarksområder,  
og beskrive funksjonsområder for enkelte representative arter innen for disse naturtypene  
 
 
Definisjoner: 
 
Meget viktig – Et område som har en regionalt viktig funksjon som funksjonsområde. 
 
Viktig – Et område som har en viktig funksjon for arten lokalt 
 
Leveområde – Et område som arten normalt vil kunne benytte 
 
 
 

 

 

 

 

*Verdi /status- refereres bla annet til rødlistene over sårbare og truede arter. 
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2.3.1 Skog og kulturlandskap 
For naturtypen skog og kulturlandskap er det sett spesielt på hjortevilt og hvordan tiltak innen 
planområdet vil påvirke hjortevilt. Denne analysen har også overføringsverdi til andre arter. 
 
Status 
Innenfor planområdet finner man både elg og rådyr, samt forekomst av hjort.  Området ligger utenfor 
leveområde for villrein, slik det framgår av NINA Rapport 339. 
 
Rådyr finner man i skogen og kulturlandskapet innen planområdet. Det er mange spor og sportegn etter 
rådyr i denne delen av planområdet. Vilttettheten vurderes som god, men som kjent kan 
rådyrbestanden variere over tid. Området er også populært som jaktområde1, men pga. stor ferdsel i 
området har området sine begrensninger i forhold til jakt. Kulturlandskapet er viktige leveområder for 
rådyr og man observerer ofte rådyr i det fragmenterte kulturlandskapet (varierte områder med skog og 
jordbruksarealer). Rådyrene finner man også i skogområdene fra Kanthaugen og videre innover mot 
Sjøseterveien – øst for skistadion og nordøst i planområdet. Hogstflatene i området blir benyttet som 
beiteområder. Kantsoner og områder med godt skjul er også viktige for rådyr. Vinterstid kan bratte 
lisider med tett skog være viktige ettersom det i slike områder vil være lite snø.  

 
Elg finner man i skogområdene innen planområdet. Selv om det registreres elg i hele dette området, har 
nok leveområdet for elg blitt begrenset til og definert som skogområdet fra Kanthaugen og videre 
innover mot Sjøseterveien, øst for skistadion og nordøst i planområdet. Området brukes også av elgen 
vinterstid. Ved snørike vintre vil man se elg som trekker lengre ned enn det som er definert som 
leveområde. 
 
På viltkartet for Lillehammer kommune er det ikke registrert viktige områder for hjortevilt innenfor 
planområdet. 
 
Sårbarhet 
Hjortevilt finner man i rikelige bestander i mange områder. I lisida nordøst for Lillehammer har man et 
sammenhengende kulturlandskap og skogsområder. Man har også sammenhengende skogsområder 
nordøst for planområdet fra Nord–Mesna, over Inngjerdingshaugen og Sjøseterhøgda til Gropmarka. De 
store sammenhengende leveområdene for hjorteviltet i denne delen av Lillehammer, vil derfor i stor 
grad være intakte, uavhengig av tiltak innenfor planområdet. Den delen av planområdet som berører 
disse sammenhengende leve- og trekkområdene, er områdene lengst nordøst i planområdet. De 
vurderes derfor som viktige for hjorteviltet. Ut fra en slik betraktning vil ikke leveområdene i sentrale og 
vestlige delene av planområdet bli definert som viktig eller meget viktig for hjorteviltet, selv om deler 
av dette defineres som leveområder for både rådyr og elg.  
 
Trusselnivået i forhold til forstyrrelser på rådyr er i stor grad begrenset. Tilrettelegging for aktiviteter og 
friluftsliv, såfremt slik ferdsel og aktivitet er kanalisert etter faste traseer, vil ha liten betydning for 
rådyras bruk av leveområdene. I forhold til en slik vurdering av trusselnivå er det likevel viktig å merke 
seg at områdets kvaliteter mht skjul har vel så stor betydning som graden av tilrettelegging og bruk. 
 
Utbygging vil påvirke leveområdene til rådyr som følge av at leveområdet blir mindre. Det er likevel de 
kumulative effektene av økt utbygging og økt bruk og forstyrrelser som på sikt vil kunne få 
konsekvenser for rådyrenes bruk av området. Dette gjelder særlig dersom områdene med skjul blir 
marginalisert.  
 

                                               
1 pers.medd. Høstmælingen 
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Trusselnivået for elg er større enn for rådyr. Elgen blir i sterkere grad påvirket av bruken av området 
enn rådyr, fordi de har lengre fluktavstander og større krav til skjul. Selv om man ser at elgen benytter 
området både sommer og vinter, har området en begrenset betydning som leveområde. De viktigste 
områdene for elgen hvor det er minst forstyrrelser i dag, er likevel de nordøstlige delene av 
planområdet – øst for vegen opp til skistadion og øst for skistadion/ Abbortjern.  
 
Andre arter 
Man finner også skogsfuglene orrfugl og storfugl innenfor planområdet. Det varierte skogsbildet inne i 
planområdet - blandingsskog med både gran, furu og bjørk, og skog i ulike suksesjoner er gode 
biotoper for orrfugl. Storfugl er mer sjeldent, men kan registreres i de nordøstlige delene av 
planområdet. Både storfugl og orrfugl ble registret i forbindelse med kartlegging av fuglelivet langs 
Mesnaelva2. 
 
I samme rapport ble det også registrert en rekke rovfuglarter (ikke hekkende). På det kommunale 
viltkartet er det ikke registrert rødlistearter3 tilknyttet skogen og kulturlandskapet. 
 
Tretåspett er imidlertid registrert innenfor planområdet. Denne spetten, som er knyttet til eldre skog, 
står oppført i rødlista som nær truet.  
 
Ellers vil man innen planområdet finne en rekke vanlige arter som rev, hare, ekorn m.fl. 
 
2.3.2 Vann, myr og våtmarksområder langs Mesnaelva 
 
Status 
Området langs Mesnaelva er et viktig leveområde (funksjonsområde) for en rekke fuglearter. Denne 
naturtypen med stille elv som slynger seg i flate myrer og våtmarksområder er sjeldent for dette 
høydelaget i denne delen av Østlandet.  
 
Norsk Ornitologisk Forening (NOF), avd. Oppland v/Jon Opheim har laget en rapport som beskriver 
fuglelivet langs Mesnaelva på strekningen fra Kroken til Mesnasaga. Deler av denne strekningen er 
innenfor planområdet. Det er i den rapporten registrert totalt 100 arter, og rapporten beskriver veldig 
godt fuglelivet i området og hvilke områder som er viktige i forhold til de enkelte arter. De 
observasjonene det blir referert til her er hentet fra rapporten til Opheim4. Vi skal ikke gå inn på alle 
artene her, men forsøke å beskrive funksjonsområdet til enkelte arter/artsgrupper.   
 
De ulike vannfuglartene har ulike biotopkrav. Strekningene med stille elv og de vegetasjonsrike ”fløene” 
blir brukt av ulike arter ender, som for eksempel krikkand, stokkand og kvinand. Strekninger med stryk 
og fossepartier (utenfor planområdet) blir brukt av fossekall og strandsnipe, mens enkeltbekkasinen er 
en art som bruker de åpne myrområdene.  
 
Av spesielle arter som er lokalisert til Mesnavassdraget må vierspurv nevnes. Den har status som svært 
sjelden i både i fylkes- og landssammenheng. Vierspurven er en østlig art og har sin hovedutbredelse i 
Hedmark fylke. Lokalitetene til vierspurven er nesten alltid å finne i nærheten av bekker eller elver som 
slynger seg gjennom flate myrdominerte områder. Ellers er svært tuet skogbunn med vann stående 

                                               
2 Opheim 1987 

3 Rødlista er en oversikt over arter vi bør være oppmerksomme på hvis det er ønskelig at de skal ha levedyktige bestander i Norge over tid. På Rødlista står 

de artene som er utdødd i Norge, arter som har levedyktige bestander i Norge, men som står på den globale Rødlista. Verdens Naturvernorganisasjon 

(IUCN) graderer sannsynligheten for utdøing i fem andre kategorier: Kritisk truet (CR), Sterkt truet (EN), Sårbar (VU), Nær truet (NT) og Datamangel (DD). 

(Artsdatabanken, Rødlista - mer enn en oversikt over truede arter 17.april 2007). 
4 Opheim 1987 
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mellom tuene et typisk trekk for lokaliteter til vierspurv. Langs Mesna er vierspurven lokalisert en rekke 
steder; Øvre Køyta, Tuveitflø, Bottilflø, og mellom Grytflø og Kroken5. Disse registreringene er fra 
begynnelsen på 80–tallet. Det ble ikke registrert vierspurv i 1987, men dette skyldes iflg. rapporten at 
det ikke ble lett spesielt etter arten det året. Vierspurv ble observert i området langs Mesna så sent som 
sommeren 2008.  
 
Vinterstid er det partier i Mesna som ikke fryser til med is. Dette er meget viktige områder for enkelte 
arter som for eksempel enkelte ender og svaner. Sangsvane som står oppført på rødlista, overvintrer 
årlig i disse isfrie områdene langs Mesna. 
 
Andre områder som er viktige for fuglelivet langs Mesna er kantsoner med skog. Disse områdene blir 
bl.a. brukt som hekkeområder for hulrugende ender. 
 
Det er også observert en del andre spesielle arter innen området: Storlom, gråhegre, sangsvane, trane 
m.fl. (ikke hekkende). Av rovfugler er det også observert flere arter bl.a. hønsehauk, spurvehauk, 
musvåk, fiskeørn og tårnfalk6. I 2008 ble det registrert hekkende hønsehauk langs Mesna. Ellers kan 
man nevne at fiskeørna bruker området mye, selv om den hekker utenfor planområdet. 
 
Det vises for øvrig til rapporten til NOF avd. Oppland (Opheim 1987). I denne rapporten er det også et 
kart som viser de viktigste områdene for ender, vadere, hekkeområde for hulrugere og forekomsten av 
vierspurv, jfr. vedlegg. 
 
Sårbarhet 
Område langs Mesnaelva er et meget viktig område på grunn av den spesielle naturtypen med 
kombinasjonen stille elv, myr og våtmarksområder. For de artene som er avhengig av denne typen 
biotoper er det meget viktig at naturtypen bevares. Man har et spesielt ansvar i forhold til arter som 
vierspurv som har status som sjelden både lokalt og nasjonalt. 
 
Når det gjelder sårbarhet, er det også slik at ulike arter har ulik toleranse i forhold til forstyrrelser. 
Endene har en oppfluktavstand på 100 m og i mange tilfeller blir andefuglene flygende mye frem og 
tilbake før de finner en ny landingsplass og faller til ro. Av vadefuglene er skogsnipa den som er mest 
menneskesky. Likevel har de fleste vadefuglene en fluktavstand på noen ti-talls meter, og disse gjør 
som regel bare en avstikker før de igjen er på plass i elva. 
 
Det er under hekketida fuglene er mest sårbare i forhold til forstyrrelser. I tillegg til de viktige områdene 
for ender og vadere, er permanente hekkeplasser for hulrugende ender viktige områder i denne tiden. 
 
Som tidligere nevnt er denne delen av Mesnaelva, som ligger innenfor planområdet, et meget viktig 
område for fuglelivet. Den nedre delen av området er i dag påvirket av ferdsel og aktiviteter og selv om 
området er definert som meget viktig, vil det være fornuftig å styre aktiviteter og forstyrrelser til de 
områdene der de får minst konsekvenser for fuglelivet, og hvor det allerede er lagt til rette for 
aktiviteter, som for eksempel ved Kroken.   
  
Ellers er det viktig at man ikke legger til rette for ferdsel langs med vassdraget, men i stedet legger til 
rette for adkomst som går rett inn til elva. Leder man ferdselen langs elva vil en forstyrre hele området. 
Med stor utfart vil man få en konstant forstyrrelse av området, noe som vil være svært uheldig.  Dette 
gjelder både sommer og vinter. 

                                               
5 Opheim 1987 
6 Opheim 1987 
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2.3.3 Oppsummering – temakart Vilt og naturområder 
 
Meget viktige områder 
Elv, myr og våtmarksområdet som strekker seg fra Kroken og opp til plangrensa langs Mesna er et 
meget viktig viltområde som inneholder flere arter man har et ansvar for å ta vare på. Området 
representerer en sjelden naturtype som det er meget viktig å ta vare på. 
 
Viktig områder 
Den delen av planområdet som berører de sammenhengende leve- og trekkområdene i nordøst 
defineres som viktige for hjortevilt. Disse sammenhengende leve- og trekkområdene har større 
utbredelse enn det som er definert som viktig innenfor planområdet, men tiltak vil begrense disse 
områdene. Tilrettelegging for idrett og friluftsliv vil ikke representere samme trusselnivå som for 
eksempel utbygging av hytter m.m.   
 
Områder som sikrer viltet skjul er viktige. For rådyr kan bratte lisider med tett skog være viktige 
områder på vinterstid, ettersom det her vil være lite snø samtidig som det gir godt skjul.  
 
Kantsoner er også viktige for viltet. Kantsonene mellom skog og våtmarksområder langs Mesna 
defineres som viktige, men pga. den funksjonen disse områdene også har i forhold til naturtypen og 
artene tilknyttet Mesna, vil denne kantsonen få status som meget viktige områder. Mange ulike 
kantsoner kan defineres som viktige naturtyper – de inneholder mange arter og har stor artstetthet. 
Området langs nedre del av Mesna og området rundt Abbortjern er definert som viktige naturområder. 
 
Leveområde 
Store deler av skogområdene er definert som leveområde for elg og rådyr, jfr. kart. Trusselnivå i forhold 
til forstyrrelser er lite til middels for hhv rådyr og elg. De kumulative effektene av utbygging og økt bruk 
vil på sikt få konsekvenser for disse artenes bruk av leveområdene. 
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2.3.4 Temakart Vilt og naturområder 
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2.4 Landskap 
Lillehammer ligger i et landskapsrom hvor veggene dannes av markerte terrengformer og 
sammenhengende skogsbelter. Gulvet dannes i hovedsak av Mjøsa og Lågen, sammen med de slake 
jordbruksarealene. Lillehammer oppleves som en klar og definert enhet, som en klart avgrenset by med 
grønne rammer7.  
 
2.4.1 Olympiaparken og natur- og friluftsområdene sør og øst for Birkebeinervegen 
Det definerte planområdet er en viktig del av de vegetasjonsdekte terrengformene som gir Lillehammer 
en definert og grønn omramming.  Planområdet er dermed en viktig del av den overordnede 
grønnstrukturen i Lillehammer. 
 
2.4.2 Klassifisering av landskapsområder 
Landskapet innenfor planområdet er ikke analysert etter tradisjonelle metoder. Det er tatt utgangspunkt 
i en målsetting om å gjennomføre klassifiseringen ved bruk av kun to kategorier; meget viktig og viktig. 
 
Landskapet er klassifisert ut fra hvor stor betydning ulike landskapsområder har for 
landskapsopplevelsen når man oppholder seg innenfor planområdet, og når man opplever planområdet 
fra avstand. Det vil si landskapets visuelle betydning for landskapsopplevelsen i nærvirkning og i 
fjernvirkning. 
 
2.4.3 Landskapets betydning i nær- og fjernvirkning 
Landskapet innenfor planområdet kan deles inn i ulike kategorier, avhengig av hvordan de påvirker 
landskapsopplevelsen. 

 
Noen landskapsområder er meget viktige i forhold til hvordan de påvirker landskapsopplevelsen i 
fjernvirkning, mens andre landskapsområder ikke oppleves i fjernvirkning. Disse kan likevel ha meget 
stor betydning for landskapsopplevelsen i nærvirkning. 

  
Det gjøres en kategorisering av landskapsmessige, visuelle verdier ut fra de ulike landskapsområdenes  
betydning i fjernvirkning og nærvirkning.  Meget viktige områder er områder som har svært stor 
betydning for oppfattelsen av landskapet i fjernvirkning og/eller nærvirkning.  Det legges særlig vekt på 
opplevelsen av landskapet fra områder der mange ferdes. Viktige områder er områder som har 
betydning for inntrykket av området, men som ikke er avgjørende for totalopplevelsen. 

 
Temakart Landskap viser områdene som er meget viktige og viktige i nær- og fjernvirkning.  
 
 
 
 

                                               
7 Moen og Feste – Sammendrag og konklusjoner 

  Moen og Feste -  Landskapsanalysekart 
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Meget viktige områder i fjernvirkning 
De overordnede landskapsformene gjør at Lillehammer i hovedsak oppleves i fjernvirkning fra områdene 
vest for Mjøsa og Lågen, og til en viss grad i det man kommer inn mot Lillehammer fra nord og sør 
langs innfartsårene på østsiden av Lågen og Mjøsa. 
 
Den skogkledde åsryggen som utgjør Kanthaugen og Kanthauglia  er en viktig vegg i landskapsrommet 
som Lillehammer ligger i. Dette området er meget viktig i fjernvirkning. Den skogdekte åsryggen er et 
meget viktig landskapselement når man betrakter området fra avstand. Dette gjelder enten man 
betrakter området fra sør, vest eller nord. Lysgårdsbakken er et konstruert element som er lagt inn 
midt i åsryggen. Lysgårdsbakken er blitt en severdighet, og dette bidrar til et forsterket visuelt fokus 
også på landskapet bakken ligger i. 
 
 

 
Kanthaugen er et meget viktig  landskapselement for opplevelsen av landskapet i fjernvirkning 

 
Lillehammer som by har en avgrensning mot dyrket mark som ligger som et belte mellom byen og de 
skogkledde områdene omkring.  
 
Den delen av jordbruksarealene som ligger tettest opp mot Kanthauglia  er også meget viktige for 
opplevelsen av landskapet i fjernvirkning. Så lenge det ikke er snø, har jordbruksarealene en farge som 
skiller seg fra skogområdene omkring, slik at de blir lett synlige i fjernvirkning. Dette bidrar til at man 
også i fjernvirkning opplever jordbrukslandskapet som er en viktig del av landskapet rundt byen.  
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Også i fjernvirkning oppleves jordbruksområdene som skiller byen fra skogområdene omkring 

Det skogkledde området i sør, mellom Mesnaelva og Åveita opp til Birkebeinervegen er en viktig del av 
den overordnede grønnstrukturen som danner bakveggen i landskapsrommet byen ligger i. Området 
definerer en avgrensning av planområdet mot sør. Den skogkledde terrengryggen er meget viktig for 
den visuelle opplevelsen av landskapet i fjernvirkning.  
 

 
Den skogkledde terrengryggen som avgrenser planområdet mot sør er meget viktig for opplevelsen av 
landskapet i fjernvirkning 
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Horisontlinja 
Den skogdekte åsen som rammer inn byen, holder byen ”på plass” i landskapet og er viktig for å 
opprettholde en klar avgrensning av byen.  Den markerte skogbremmen danner horisontlinja fra de 
fleste ståsteder. Den er et meget viktig landskapselement både i fjernvirkning og i nærvirkning.  
 
Vegetasjonen i horisontlinja er noen steder brutt som en konsekvens av de inngrep som er gjort i 
Kanthaugen. Konsekvensene av dette er størst i nærvirkning hvor man opplever at horisontlinja 
fremstår noe ”uryddig”.  I fjernvirkning blir dette mindre påtrengende. 
 
I temakart Landskap er det lagt inn en sone som defineres som horisontlinja. Hva som oppleves som 
horisonten, avhenger nødvendigvis av ståsted. Områdene innenfor definert sone er de områdene som 
oppleves som horisonten ut fra de fleste ståsted. Dette er likevel ikke helt eksakt, og det må legges inn 
en buffersone inntil den definerte horisontlinjen. Alle tiltak som gjøres innenfor denne buffersonen må 
utredes ekstra med tanke på mulige visuelle konsekvenser i fjernvirkning og i nærvirkning. Buffersonen 
bør strekke seg fra Kantvegen og fram til definert sone mot sørvest. 
 
 

 
Den sammenhengende skogsbremmen i horisonten brytes av inngrep i Kanthaugen 
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Brudd i vegetasjonen i horisonten oppleves ikke som like påtrengende i fjernvirkning 

 
 
Meget viktige områder i nærvirkning 
Skogen på begge sider inntil hoppbakken er meget viktig i nærvirkning. Skogen gir hoppbakken den 
omramming som er nødvendig for at den skal fremstå som et nærmest skulpturelt element i landskapet. 

 

 
Hoppbakken trenger avgrensningen på begge sider for å fremstå som et definert skulpturelt element i 
landskapet 
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Jordbruksarealene som ligger mellom Stampesletta og den skogdekte åsryggen i bakkant, er et meget 
viktig landskapselement i nærvirkning. Jordbruksarealene danner overgangen mellom byen og 
skogsområdene omkring, og gir en kontrast som er viktig for landskapsopplevelsen. 
 

Jordbruksarealene som ligger som et belte mellom byen og de skogkledde områdene bakenfor er et viktig 
element i landskapsbilde 

 
Kleivbakken, som ligger mellom dyrket mark og Stampesletta, er også et meget viktig 
landskapselement i nærvirkning. Kleivbakken virker romavgrensende, og danner en bakvegg for 
idrettsanleggene på Stampesletta. 

 
Skogsryggen mellom Åveita og Mesnaelva er også meget viktig for landskapsopplevelsen i nærvirkning. 
Skogsryggen gir de åpne arealene i Olympiaparken en tydelig avgrensning og innramming mot sør. 
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Skogryggen mellom Åveita og Mesnaelva gir de åpne arealene i Olympiaparken en avgrensning og innramming 
mot sør. 

 
 
Områdene langs Mesnaelva er meget viktig i nærvirkning. Vannet og det totale landskapsbildet i 
tilknytning til vannet, er meget viktige landskapselement. Hele sonen langs Mesnaelva er meget viktig 
for landskapsopplevelsen når man oppholder seg i området. 
 
Det samme gjelder strandsonen rundt Abbortjern. Vannet og vegetasjonsbildet i strandsonen er meget 
viktig for landskapsopplevelsen i nærvirkning. 
 
Den nordligste delen av definert planområdet, sørhellingen på nordsiden av Nordsetervegen, er et 
område som oppleves som meget viktig for landskapsopplevelsen i nærvirkning.  Det åpne 
kulturlandskapet danner en viktig  bakvegg for de lavereliggende skogområdene. 
 
Meget viktig for landskapsopplevelsen i nærområdene er også den eneste klart definerte terrengformen 
i områdene nordøst for Kanthaugen. Terrengformen skiller seg ut fra landskapet rundt. 
 
Viktige områder i nærvirkning 
Hele det totale landskapsbildet innenfor definert planområde defineres som viktig i nærvirkning. Det vil 
si at alle landskapselementene innenfor planområdet er viktige for den visuelle opplevelsen av 
landskapet.  
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Visuelle konsekvenser av lyssatte elementer om natten 
Bygninger, veger m.v som lyssettes om natten gjør at opplevelsen av landskapet kan bli svært 
forandret.  Dersom det er fullt lys på hoppbakken og på banene på Stampesletta påvirker det i stor grad 
landskapsopplevelsen. Forsiktig belysning som ledelysene i hoppbakken kan imidlertid gi en positiv 
opplevelse. Det er viktig at tiltak som foreslås også vurderes ut fra hvilke visuelle konsekvenser de får 
når de er opplyste. 
 
Siktlinjer  
Det er definert tre viktige siktlinjer inn mot Olympiaparken i reguleringsplan for området godkjent 
29.04.93. De samme siktlinjene er lagt inn i temakart landskap. Siktlinjene er lagt inn fordi det er viktig 
å gjøre oppmerksom på at tiltak i siktsonene vil kunne få konsekvenser som bør utredes og visualiseres 
før vedtak fattes. Siktlinjene ligger inne i temakart landskap. 
     
2.4.4 Oppsummering – temakart Landskap 
Landskapets betydning i fjernvirkning er enten meget viktig for landskapsopplevelsen i fjernvirkning, 
eller så påvirker det landskapsopplevelsen i fjernvirkning i liten grad.  De landskapsområder i 
Olympiaparken som oppleves i fjernvirkning, vurderes alle til å ha stor betydning for den visuelle 
opplevelsen av landskapet. Landskapsområdene som ikke i særlig grad oppleves i fjernvirkning har liten 
betydning for den visuelle opplevelsen av landskapet.  
 
For landskapsopplevelsen i nærvirkning, er hele landskapsbildet viktig for dem som oppholder seg i 
området, mens det er enkelte områder som skiller seg ut som meget viktige. De områdene som skiller 
seg ut som meget viktige i nærvirkning, er i hovedsak områder som har et annet utrykk enn landskapet 
i området for øvrig. Det er områder som gir variasjon i landskapsopplevelsen. I et hovedsakelig lite 
kupert, men skogdekt område, er derfor åpne beite- og kulturlandskap, markerte terrengformer og 
vann med strandsone landskapselementer som beriker landskapsopplevelsen. Disse er derfor definert 
som meget viktige i nærvirkning. 
 
Alle nye tiltak i områder som er definert som meget viktige for landskapsopplevelsen vil få svært store 
konsekvenser for landskapsbildet. Dette gjelder ikke bare tiltak i form av bygde elementer. Store 
inngrep i vegetasjonsbildet vil også få store konsekvenser. For mange av de landskapsområdene som 
her er definert som meget viktige, er skogen et bærende element. Det er derfor viktig å være klar over 
at flatehogst kan få store konsekvenser for landskapsbildet. Man bør derfor ikke  tillate flatehogst i disse 
områdene. 
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2.4.5 Temakart Landskap 
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2.5 Spesielle hensyn 
Det er to forhold som krever spesielle hensyn innenfor planområdet. Det ene er registrerte, automatisk 
fredede kulturminner, det andre er et restriksjonsområde for forurenset grunn med utgangspunkt i 
tidligere skytebaneanlegg. Kulturminner og restriksjonsområdet for forurenset grunn er synliggjort på 
temakart Spesielle hensyn. 
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2.5.1 Temakart Spesielle hensyn 
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2.6 Landbruk  
Innenfor planområdet for Olympiaparken ligger noen sentrale landbruksarealer i Lillehammer. De utgjør 
deler av en større helhet av landbruksarealer som ligger i et belte rundt Lillehammer by. Sentral 
beliggenhet og gunstig atkomst er med på å øke landbruksarealenes verdi.  Planområdet avgrenses av 
Nordsetervegen i vest, Sigrid Undsets veg og Åveita i sør, Mesnaelva i øst og Skurva i nord. 
Landbruksarealene innenfor området fordeler seg slik: 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naturgeografisk ligger dette arealet meget gunstig til for jord- og skogproduksjon og har for det meste 
god produksjonsevne. Arealenes beliggenhet i forhold til andre bruksinteresser og stor ferdsel øker 
imidlertid risikoen for konflikter med andre interesser. Det øker også nødvendigheten av å ivareta andre 
hensyn under landbruksdriften. Beliggenheten gjør dessuten at landbruksarealet er ekstra verdifullt som 
en del av kulturlandskapet og helheten i området. 
 
2.6.1 Jordbruk 
Landbruks- og matdepartementet har i sin jordvernpolitikk styrket vernet av dyrket og dyrkbar jord. Det 
gjør at alt dyrket areal innen planområdet er meget verdifullt og vil være vanskelig å omdisponere til 
andre formål. Dette er også understreket i Fylkesmannen i Oppland sine jordvernstrategier. Fulldyrkete 
arealer er derfor ansett som meget viktig å bevare. Innenfor planområdet finnes store 
sammenhengende arealer som er godt egnet til kornproduksjon. God arrondering og produksjonsevne 
gjør dem svært verdifulle i en nasjonal jordbrukssammenheng.  
 
 
 
 

Dyrket jord   638 daa 
Innmarksbeite     22 ” 
Høgproduktiv skog    748 ” 
Middels produktiv skog 1604 ” 
Lavproduktiv skog    898 ” 
Uprod. fastmark      48 ” 
Samlet landbruksarealer 3958 daa 
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Lysgårdsjordet utgjør en meget viktig del av de store sammenhengende jordbruksarealene. 

 
De andre arealene som ikke er fullt så velarronderte har mindre betydning i den store sammenhengen, 
men kan ha stor betydning for ressursgrunnlaget på den enkelte eiendom. De er viktige for å 
opprettholde et aktivt landbruk i randsonene til Lillehammer. I tillegg har de stor betydning for å 
opprettholde kulturlandskapet i planområdet.  
 

 
Mindre jordbruksarealer utgjør en viktig  del av kulturlandskapet og næringsgrunnlaget på enkelteiendommer. 
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Det foregår noe innmarksbeite av sau, hest og storfe innen planområdet. Dette beitet er dels på 
grasproduserende dyrket mark, men også i kulturbeitearealet som ligger i planområdet. Dette er viktige 
arealer med tanke på verdien som ligger i beiteressursen, men også i kulturlandskapsammenheng. Det 
gir åpne, grønne arealer, og fremmer den spesielle artssammensetningen av gras- og blomsterarter 
som beitearealer har.  
 
Utmarksbeite begrenes til det nordvestre hjørnet av planområdet mellom Sjøsetervegen og 
Nordsetervegen, avgrenset med et utmarksgjerde.  Utmarksgjerdet er et viktig fellestiltak for å holde 
dyr på utmarksbeite i Lillehammer-området. Den delen som går inn i planområdet er en viktig del av 
dette.  
 
2.6.2 Skogbruk 
Skogproduksjon er arealkrevende. De gode skogproduksjonsarealene må ivaretas om produksjonen skal 
opprettholdes. Generelt er skogarealene i planområdet godt egnet for skogproduksjon. Arealene har god 
produksjonsevne og gunstig beliggenhet for transport av tømmer. Det viser også skogtilstanden i 
området som bærer preg av et veldrevet skogbruk med varierende alder og sammensetning, selv om 
bartrær dominerer blant treslagene. 
 
Skogen deles ofte i høy, middels og lav produksjonsevne. I området fra Mesnaelva mot Kanthaugen og i 
hellingen mellom Sjøsetervegen og Nordsetervegen har skogen en blanding av middels og høy 
produksjonsevne. Det tilsvarer en årlig produksjon fra 0,35 m3 pr. dekar og oppover.  Disse arealene er 
de viktigste produksjonsarealene i planområdet, men løyper, stier og annen bruk gir utfordringer for å 
drive et rasjonelt skogbruk som samtidig tar hensyn til de andre brukerinteressene. Skogen inntil 
hoppbakken er spesielt utfordrende. Den er den mest produktive, står i det bratteste terrenget, er en 
viktig del av landskapsbildet, samtidig som den fungerer som vindskjerm for hoppanlegget. I sum 
reduserer alle andre hensyn muligheten for å drive et optimalt skogbruk 
 
 

 
Ved Kanthaugen står skogen tett og virkesrik, men skogbruk i områder med tett løypenett og annen bruk byr på 
spesielle utfordringer. 
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Bak Skistadion og omkring Abbortjern er produksjonsevnen til skogarealene lavere. Produksjonsevnen 
varierer mellom middels og lav. Skogen er der enklere å drive, siden andre interesser er mindre 
framtredende, men den lave produksjonsevnen gjør at skogarealene likevel har mindre verdi. 
 
Ut over de generelle miljøhensynene som skogbruket skal ta for å ivareta en levende skog, er det bare 
registrert én spesielt verdifull miljøfigur der det ikke kan drives skogbruk. Det er et sumpskogområde 
ned mot Mesnaelva, som faller sammen med det viktige leveområdet som er registrert for våtmarksfugl.  
 
2.6.3 Skogsveier 
Skogsveier er avgjørende for å kunne drive et rasjonelt skogbruk. Bilvegene i området gir god dekning 
for tømmertransport med bil. Nordsetervegen, Sjøsetervegen og vegen inn til Kanthaugen og videre inn 
til Birkebeineren skistadion er de mest sentrale for tømmertransport.  
 
Store brukerinteresser gjør det viktig å kunne drive skogbruk uten for store sammenhengende inngrep. 
Da er kort og effektiv terrengtransport og tett vegnett avgjørende for å unngå store kjøreskader og å 
holde driftskostnadene nede. Partier med bløte terrengforhold gjør det viktig å ha god mulighet for å 
kunne drive skogsdrift vinterstid. Eksisterende traktorveier og løypenett er viktige for 
terrengtransporten av tømmer. 
 
2.6.4 Oppsummering – temakart Landbruk 
Landbruksarealene innen planområdet er et viktig element i det totale landskapsbildet.  
 
Meget viktig 
De store, sammenhengende, dyrka arealene er meget viktige jordbruksarealer med høy produksjon, 
god arrondering og gunstig beliggenhet.  Omdisponering av disse arealene vil ha store konsekvenser, og 
vil komme i sterk konflikt med landets nasjonale jordvernstrategi.  Omdisponering av disse arealene er 
også meget uheldig for kulturlandskapet i området. 
 
Viktig 
De mindre sammenhengende jordbruksarealene er viktige i landbrukssammenheng og har stor 
betydning for den enkelt eier. Arealene er avgjørende for de enkelte eiendommers landbruksproduksjon. 
De er viktige i kulturlandskapet som åpne, grønne arealer. Det gjelder også innmarksbeitene knyttet til 
disse eiendommene. Utmarksbeite som er avgrenset med utmarksgjerde er viktig for landbruket i 
Lillehammer.  
 
Skogarealene rundt Kanthaugen og opp mot Nordsetervegen har høy produksjonsevne i nasjonal 
sammenheng. Andre brukerinteresser setter begrensninger for et rasjonelt skogbruk, men ikke mer enn 
at dette er viktige arealer for skogbruket. 
 
Andre arealer 
Skogen omkring Birkebeineren skistadion og rundt Abbortjern har middels og lav produksjonsevne. 
Produksjonsevnen og kravet fra brukerinteresser gjør at arealene ikke vektlegges spesielt, men det må 
fortsatt være mulig å drive en rasjonell skogproduksjon i området.  
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2.6.5 Temakart Landbruk 
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2.7 Veg, transport og parkering 
Olympiaparken har adkomst via Nordsetervegen (fylkesveg 311), Sigrid Undsets veg og Sjøsetervegen, 
som er kommunale veger. Fra disse vegene mates trafikken inn i området via Birkebeinervegen og 
Kantvegen som danner en gjennomgangsveg gjennom området 
 
2.7.1 Område A: Stampesletta  
Området ved Kristins hall og Håkons hall har adkomst fra Sigrid Undsets veg og Nordsetervegen. Dette 
er hovedadkomsten til idrettsanleggene på Stampesletta.  Adkomstene har akseptabel geometrisk 
standard og avvikler daglig trafikk på en god måte. 
 
Området ved Badedammen og Birkebeineren hotell har adkomst fra Sigrid Undsets veg via 
Birkebeinervegen, som fortsetter oppover til hoppbakken, og Kantvegen. Kryssområdet mellom Sigrid 
Undsets veg og Birkebeienervegen benyttes også av mange gående og syklende. En litt mangelfull 
tilrettelegging for disse gruppene, samt litt mangelfulle siktforhold, gjør at krysset virker noe 
uoversiktlig. Til daglig er trafikkmengdene i krysset relativt små. 
 
I Stampesletta-området er det i dag ca 780 parkeringsplasser sommerstid og ca 650 plasser vinterstid. 
Parkeringsplassene i dette området benyttes i hovedsak av besøkende i området. 
 
Tabell: Parkeringsplasser 

Sommer Vinter

Kristins hall sør 160 40

Kristins hall vest 70 70

Kristins hall nord 205 205

Håkons hall sv 15 15

Håkons hall øst 100 100

Golfparken 120 120

Birklebeineren vest 20 20

Birkebeineren sør 20 20

Sigrid Undsets veg 50 50

Badedammen med mer 20 5

Sum 780 645

Dagens situasjon

 
 
På vanlige hverdager og kvelder er dette en tilstrekkelig parkeringskapasitet, men i vintersesongen er 
det en til to toppseriekamper i ishockey, med parkeringsbelasting som overstiger denne kapasiteten. 
Det er antas at det på gjennomsnittlige kampdager (ca 1000 tilskuere) vil være en underdekning på 
200-250 plasser. Disse ser i dag ut til å bli dekket med parkering i gatenettet og på tilfeldige plasser i 
nærområdet rundt Stampesletta. 
 
Enkelte ishockeykamper i løpet av sesongen trekker betydelig mer publikum, med tilhørende 
parkeringsproblemer. 
 
På store arrangementer (Birkebeinerarrangementene og lignende) er det ikke tilstrekkelig 
parkeringskapasitet. Dette har til nå vært løst ved å bruke jordene opp for Stampesletta. 
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2.7.2 Område B: Lysgård-Ersgård-Randgård 
Områdene som i hovedsak er landbruksområder med næringsvirksomhet (reiseliv, verksted, service) og 
enkelte boliger har adkomst fra Nordsetervegen og Birkebeinervegen, delvis via interne private 
gårdsveger. I det daglige er trafikken til disse områdene svært lav, og det anses at adkomstforholdene 
er tilfredsstillende. Dette gjelder også adkomstmulighetene for landbruksmaskiner og tyngre kjøretøyer 
til landbruk og øvrig næring. 
 
Parkering i dette området er i hovedsak dekket på egen eiendom. 
 
Ved store arrangementer på Stampesletta og i hoppbakken (Birkebeinerarrangementene, World Cup 
hopp, Rally-VM) benyttes deler av dyrket mark i dette området til parkering.  Dette gjøres bare utenfor 
vekstsesongen. Ved slike anledninger benyttes Nordsetervegen (til dels via Lysgårdsvegen) og 
Birkebeinervegen som adkomst.  
 
2.7.3 Område C: Kanthaugen, fremre del 
Området har sin hovedadkomst via Birkebeinervegen. Birkebeinervegen er gjennomkjørbar mellom 
Sigrid Undsets veg og Nordsetervegen. Hovedtrafikken til nedre del av Kanthaugen (hoppbakken og 
NTG) kommer nede fra Sigrid Undsets veg, men hovedtrafikken til Kanten-området antas å komme via 
Nordsetervegen og inn Birkebeinervegen derfra. Hverdagstrafikken til/fra dette området er relativt 
beskjeden. Selv om turisttrafikken er noe høyere om sommeren, med busser og privatbiler, har 
vegnettet god kapasitet til å takle denne trafikken, og det ser ikke ut til å være store konflikter mellom 
kjørende trafikk og myke trafikanter på vegnettet i denne delen av Olympiaparken. 
 
Ved store arrangementer i hoppbakken (World Cup og Rally-VM) er det restriksjoner på trafikken på 
Birkebeinervegen. 
 
I Kanthaugen-området er det parkeringsmuligheter ved sletta i hoppbakken (ca 250 plasser) og innefor 
Kanten (ca 110 plasser). I tillegg er det noen plasser ved NTG og Kanten kro. Parkeringsplassene ved 
hoppbakken benyttes i det daglige i hovedsak av turister som besøker stedet. Til dette formålet er det 
mer enn tilstrekkelig parkeringskapasitet. Dette er også tilfelle ved mindre arrangementer i 
hoppbakken. Ved store arrangementer blir disse parkeringsplassene reservert akkreditert transport, og 
publikum blir henvist til andre plasser, enten på jordene nedenfor, eller på Lurhaugen, med 
busstransport opp.  
 
Parkeringsplassene på Kanten benyttes fortrinnsvis som utfartsparkering ved friluftsliv og trening. I 
hovedsak er kapasiteten tilstrekkelig, særlig når en ser den i sammenheng med plassene på 
Birkebeineren, som dekker samme formål. 
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2.7.4 Område D: Kanten - Skistadion 
Området er i stor grad å betrakte som et sammenhengende idretts- og friluftsområde som er matet 
med veg fra to kanter; Birkebeinervegen/Kantvegen på vestsiden og Sjøsetervegen på østsiden. 
Hovedadkomsten til området er Birkebeineren skistadion som er den viktigste innfallsporten til de mye 
brukte friluftsområdene rundt stadion og videre innover i marka. Vegnettet til og inn i området har til 
daglig god kapasitet og tilstrekkelig standard til å avvikle trafikken. 
 
På skistadion er det ca 700 parkeringsplasser tilgjengelig til daglig. I tillegg er det tilrettelagt for 700-
800 plasser som brukes ved større arrangementer. Til den daglige utfartstrafikken og mindre 
arrangementer er parkeringskapasiteten god. Ved de største arrangementene (Birkebeinerrennet, 
Ingalåmi og Russetreffet) har en gjennom tilrettelegging av reservekapasitet akseptabel 
parkeringsdekning 
 
2.7.5 Oppsummering – temakart Veg, transport og parkering 
Stampesletta har tilfredsstillende adkomst fra Nordseterevegen og Sigrid Undsets veg.  
Parkeringskapasiteten på Stampesletta er for liten ved større ukentlige arrangementer i kombinasjon 
med annen ordinær aktivitet.  Dette gjelder først og fremst ishockeykampene i vintersesongen.   
 
På de største arrangementene noen ganger hvert år benyttes midlertidige parkeringsplasser på dyrket 
mark. Dette gir tilstrekkelig kapasitet 
 
Lysgård/ Ersgård/ Randgård har tilfredsstillende adkomst fra Nordsetervegen.  I dette området er 
parkeringsbehovet lite, og dekkes på beboernes/ drivernes egne eiendommer. 
 
Kanthaugen har tilfredsstillende adkomst via Birkebeinervegen og Kantvegen.  I det daglige dekker 
parkeringsplassene ved hoppbakken og på Kanten parkeringsbehovet.  Ved de største arrangementene i 
hoppbakken benyttes jordene på nedsiden av bakken og skyttelbusser fra parkeringstilbud nede i byen.  
Dette vurderes som tilfredstillende. 
 
Kanten - Skistadion har tilfredsstillende adkomst via Kantvegen og Sjøsetervegen.  Det er i det 
daglige svært god parkeringsdekning i området.  Ved de største arrangementene på Birkebeineren 
ryddes tilleggsparkering på dyrket mark.  Dette vurderes som tilfredsstillende. 
 
 
 



 
OLYMPIAPARKEN 56 
 
 
 
 
 
 

g:\fagenheter\strategi og utvikling\_prosjekter\olympiaparken\tematisk kommunedelplan 4.11.2009.doc 

 

2.7.6 Temakart Veg, transport og parkering 
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2.8 Næring 
 
2.8.1 Næringsmessig aktivitet og betydning  
Denne oversikten dokumenterer omfanget av den kommersielle aktiviteten i selskapet LOP, og berører 
f.eks ikke ordinær idrettsaktivitet i de kommunale anleggene. Sentrale næringsaktører som benytter 
eller har benyttet Olympiaparken som en samarbeidspartner i ett eller flere kommersielle eller 
næringsmessige arrangement er identifisert for å få en oversikt over omfanget av næringsmessig og 
kommersiell virksomhet i parken. 
 
Siden LOP skal tjene flere funksjoner; både tilby idretten lokalt, regionalt og nasjonalt best mulig 
konkurranse og treningsforhold og samtidig driftes mest mulig kommersielt, er idrettsaktivitet som 
bidrar til inntjening i selskapet også identifisert. 
 
Den påfølgende oversikten tar sikte på å gi et bilde på omfanget av den kommersielle aktiviteten i 
anleggene. Den har ikke til hensikt å gi en fullverdig og komplett oversikt over verken samlet omsetning 
eller besøkstall i tilknytning til parken. 
 
I Ringvirkningsanalysen (”Dersom Olympiaparken ikkje fantes” – Teigen, Onhus og Holmengen, 2004) 
gis en mer fullverdig oversikt over ringvirkningene av aktiviteten i Olympiaparken og NTG.  Det 
statistiske materialet i denne analysen er fra 2004 og den kommersielle aktiviteten i parken har økt 
vesentlig siden den gang.  
 
Ringvirkningene av aktivitetene i Olympiaparken og NTG dokumenteres i overnevnte analyse å utgjøre – 
overført til årsverk - 260 stillinger, hvorav stillingsressursene i LOP og NTG utgjør ca 70 årsverk. 
Rapporten gir en analyse av både direkte og indirekte økonomiske virkninger for regionen (direkte 
virkninger, produksjonsgenererte virkninger, overrislingseffekter og konsumgenererte virkninger). I 
tillegg dokumenteres det at Olympiaparken har en sentral ikke-økonomisk effekt. Olympiaparken og 
NTG bidrar til å trekke til seg idrettskompetanse, nye innbyggere i regionen og setter fokus på og 
profilerer Lillehammer som en sentral idrettsby. 
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2.8.2 LOPs målgrupper og inntjening. 
Gjennom regnskapsdata dokumenterer selskapet årlig omfanget av den næringsmessige aktiviteten i 
selskapet. Denne oversikten identifiserer også en del sentrale aktører innenfor ulike kommersielle 
arrangement som har interesse i selskapets ulike tilbud. 
 
LOPs forretningsområder og målgrupper er: 
 

 Idretten 
- Trening, konkurranser og turneringer 

 Næringslivet 
- Insentives og events, messer og utstillinger, produktlanseringer  

 Turisme 
- Aktivitets- og attraksjonsbasert 

 Tilskuerarrangement 
- Konserter og festivaler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figuren viser utviklingen i inntektsfordelingen mellom ulike områder i perioden 2003 – 2007 (inkludert midler 
fra Etterbruksfondet). 

 
Oversikten viser at næringslivsarrangementene har en stadig større andel av selskapets inntekter med 
en økning på mer enn 25 mill. de seinere år. De samlede inntektene fra idretten er konstante eller svakt 
redusert. 
 
Økningen i inntektene fra næringslivet har selvsagt sammenheng med den generelle oppgangen i norsk 
økonomi. Stadig flere store nasjonale og internasjonale konsern og selskaper opplever LOP som en 
svært attraktiv event- og insentivarrangør. Olympiaparkens attraktivitet har selvsagt også sammenheng 
med at selskapet har et unikt opplevelses- og aktivitetsprodukt og stadig flere selskaper ønsker mer 
adrenalin- og konkurransebaserte opplevelser i forbindelse med sine personalarrangement.  
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Driftskostnadene har også økt i samme periode som inntektene har økt. Økt aktivitet har ørt til økte 
faste og variable kostnader. I tillegg er det noen store kostnadsbærere, i stor grad uavhengige av 
driftsaktiviteten, som har hatt en sterk økning i perioden 1997-2008. Tabellen under viser bl.a. at 
lånekostnadene har økt med 1669%, avskrivingene med 178%, vedlikeholdskostnadene med 157% og 
energikostnadene med 90%. 
 

Utvalgte drifts- og vedlikeholdskostnader 
  1997 2008 Utvikling i %
Avskrivninger 520 1443 178 %
Energi 2302 4380 90 %
Renhold 816 1437 76 %
Vedlikehold 1560 4015 157 %
Skadeforsikringer 660 845 28 %
Markedsføring 876 1410 61 %
Lånekostnader 32 566 1669 %
Renovasjon/kommunale avg. 314 507 61 %
Sum 7080 14603 106 %

 
I den samme perioden har de utbetalte tilskuddene vært relativt stabile i størrelsesorden 6,6 mill. kr til 
9,0 mill. kr. Ser en på tilskudd i prosent av omsetningen så ser en imidlertid at den har gått fra 38% i 
1997 til 14% i 2008. LOP har mao. klart å dekke inn de økte kostnadene gjennom økt omsetning og 
dermed unngått et høyere tilskuddsbehov. For 2009, med svikt i de kommersielle inntektene, forventes 
imidlertid tilskuddsbehovet å øke. 
 
År Omsetning Tilskudd Tilskudd i %

1997 20.155.000 7.600.000 38 %
1998 20.193.000 6.700.000 33 %
1999 26.695.000 6.800.000 25 %
2000 23.230.000 8.000.000 34 %
2001 23.850.000 8.000.000 34 %
2002 24.000.000 9.050.000 38 %
2003 24.407.000 8.800.000 36 %
2004 38.354.000 8.000.000 21 %
2005 34.401.000 8.500.000 25 %
2006 40.050.000 7.600.000 19 %
2007 54.333.000 8.800.000 16 %
2008 56.800.000 7.800.000 14 %
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2.8.3 Store kommersielle arrangement i Olympiaparken 
Tabellen under gir en oversikt over noen av de største arrangementene i LOP-regi i 2007. I denne 
sammenheng defineres også idrettsarrangement som kommersielle arrangement, idet LOP og 
byen/regionen tjener penger på enkelte større arrangement, turneringer og konkurranser. Dette er ikke 
en komplett aktivitetsoversikt, men den viser omfanget av og hvilken type aktivitet som skjer i de ulike 
områdene. 
 

 
 
 

                                               
8 Omsetning for Birkebeinerarrangøren, inklusiv ringvirkningene for næringslivet i regionen ikke inkludert 
9 Gjennomføres årlig 
10 Håndball cup for barn og unge 
11 Bedriftsturnering i fotball  
12 Årlig arrangement 
13 Samling av kristenungdom i påsken 

Type arrangement Navnet på 
arrangementet 

Ca antall 
tilskuere/ 
besøkende 

Omsetnin
g for LOP 
ca-tall 
Nkr. 

Ringvirkning for 
byen/regionen 

    Stor Middels Liten 
Idrettsarrangement Rally VM 

Birkebeinerarr. 
WC Hopp 
Treningsavgift LOBA 
 

20 000 
37 000 
15 000 

100 

4 mill 
1 mill8 

0,5 mill 
1 mill 

X 
X 

 
 
X 
 

 
 
 
X 
 

Næringslivet 
Event / insentive / 
messer/utstillinger 

350 Event-
arrangement i regi 
av LOP 
 
Fagmesser Sport1   
Hvert 4 år! 
”Gjør din bolig 
bedre- messe 

 
15-20.000 

 
 

1600 
 

5000 

 
32 mill 

 
 

0,3 mill 
 

0,2 mill 

 
X 
 

 
 

 
 
 
 
X 
 
X 

Messe- og 
masterarrangment 

Russetreff9 
Royal Rangers –
speidertreff 
Lillehammer indoor-
cup 
Baldus-cup10 
Hurtigsruta-cup11 
Bridgefestival12 

5000 
 

4000 
2000 
2500 
1500 
4000 

3 mill 
 

4 mill 
0,3 mill 
0,1 mill 
0,1 mill 
0,2 mill 

X 
 
X 
 
 
X 
 

 
 
 
X 
X 
 
X 

 

Tilskuerarrangement  
 

KRIK13 
Besøk hoppanlegget 
med hoppgaranti 
Kjelkekjøring i 
Freestyleanlegget 

1400 
 

200 000 
 

3000 

0,3 mill 
 

2,5mill 
 

0,2 mill 

X 
 

 
 
X 

 
 
 
 
X 
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2.8.4 Anleggenes og områdenes kommersielle betydning. 
 
Området Stampesletta  -  Håkons Hall. 
Håkons Hall er selve fyrtårnet i idrettscampus Stampesletta. Håkons Hall er den idrettshallen i Norge 
som har størst innendørskapasitet. Publikumskapasiteten er på 10.000 tilskuere. Kristins Hall ligger 
tvers overfor Håkons Hall og eies og driftes av kommunen. 
 
Håkons Hall benyttes både til kommersielle arrangement og som idrettsarena. Ved store arrangement 
benyttes Kristins Hall (kommunalt eid og drevet hall rett overfor Håkons Hall) som avlastnings- og 
tilleggshall. Et eksempel er under EURO 2008, hvor deler av Kristins Hall ble benyttet som restaurant og 
bespisningshall. 
 
Stampesletta som område er unikt både fordi området er sentralt lokalisert og fordi området kan tilby 
svært varierte både idrettslige og kommersielle aktiviteter innenfor et begrenset område. 
 
Inkluderes Kleivbakken som ake- og frilufts-/nærmiljøanlegg og Badedammen med sitt badetilbud, har 
dette området et stort potensial. Selv om området primært er et idretts- og friluftsanlegg, benyttes også 
anlegget som et meget viktig kommersielt område enten det gjelder idrettsarrangement eller rene 
kommersielle arrangement. 
 
Sentralt i området er Birkebeineren Hotell & Motell lokalisert. Hotellet har 48 hotellrom og 40 leiligheter. 
Det fungerer ofte som overnattingssted for idrettsarrangement i området. 
 
I tilknytning til Håkons Hall ligger også Aktivklinikken - idrettsklinikk og fysioterapiselskap, PaaBordet -  
regionens største cateringselskap, samt Lillehammer Olympiske Museum. 
 
Lysgårdsbakkene Hoppanlegg og Kanthaugen Freestyleanlegg – fronten av Kanthaugen 
Lysgårdsbakken defineres av hoppmiljøet som verdens beste og mest effektive hopparena med plast i to 
bakker og med et svært effektivt heisanlegg. 
 
Anlegget benyttes årlig til store internasjonale hopparrangement (verdenscup/Europacup) ved siden av 
nasjonale hoppkonkurranser og som treningsarena. 
 
Anlegget er selve symbolet på vinterlekene i 1994. Bakken er svært synlig i bybildet og et sterkt visuelt 
symbol for trafikkerende langs E6. 
 
Årlig besøkes anlegget av 200 000 turister. I anlegget er det kafé, butikk og simulator.  
I sommermånedene tilbys besøkende en hoppgaranti. Det er også mulighet for å benytte heisanlegget, 
og få tilgang til hopptårnet for en mindre avgift. 
 
Norges Toppidretts Gymnas (NTG) er lokalisert direkte i anlegget med 160 elever. Det foreligger planer 
for utvidelse til 280 elever. NTG benytter både anlegget og området i tilknytning til anlegget svært 
aktivt. 
 
På toppen av Kanthaugen ligger en kafé, og området er ofte utgangspunkt for både skuelystne og de 
som ønsker å benytte marka som tur- og rekreasjonsområde. 
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Kanthaugen Freestyleanlegg er dessverre ikke tilfredsstillende utnyttet. Anlegget brukes til 
kjelkekjøring, alpin og snowboard, samt New School.  
 
Alpindisiplinene kulekjøring og ballett er dels utgåtte skidisipliner; dels er miljøet for dette lite eller 
fraværende i regionen. Freestyleanlegget har et stort utviklingspotensial både kommersielt og idrettslig, 
men det kreves til dels omfattende investeringer for å gjøre anlegget tidsmessig og mer kommersielt 
interessant. 
 
Birkebeineren skistadion og Kanthaugen-området. 
Birkebeineren skistadion har i løpet av årene etter OL -94 blitt videreutviklet til et viktig 
knutepunkt/utgangspunkt for friluftslivet i Lillehammer.  Denne funksjonen er nok i dag viktigere enn 
både idrettsaktiviteten og de kommersielle arrangementene på Skistadion.  Like fullt er Skistadion 
meget viktig for de største kommersielle idrettsarrangementene; Birkebeinerrennet, Ingalåmi, 
Birkebeinerrittet og - løpet. Skistadion er også viktig ved VM-runder i Rally. 
 
Skistadion er fortsatt også viktig som treningsarena, først og fremst for skiskyting og langrenn, men 
benyttes også av andre idrettsgrener som utgangspunkt for treningsaktiviteter. 
 
Av rene kommersielle aktiviteter er det årlige russetreffet det største, med svært mange besøkende og 
stor omsetning. Arrangementet er avhengig av de store arealene og den skjermede beliggenheten på 
Birkebeineren. Skistadion spiller også en rolle i de event-aktivitetene som LOP arrangerer. 
 
 
2.8.5 Oppsummering – temakart Næring 
 
Meget viktig 
Ut fra et næringsperspektiv er det Håkons Hall og Kristins Hall med tilstøtende arealer, Birkebeiner 
Hotell & Motell og Lysgårdsbakkkene Hoppanlegg som er definert som meget viktig for næringslivet. En 
omdisponering av disse arealene vil ha store konsekvenser for de næringsmessige effektene. 
 
Viktig 
Stampesletta området utover hallene, parkeringsareal og Birkebeineren er definert som viktig for 
næringsliv. Disse arealene er viktige ift avvikling av store arrangementer som 
Birkebeinerarrangementene, Rally VM m.fl. Golfanlegget, Ersgård og Birkebeiner skistadion er også 
kategorisert som viktig. 
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2.8.6 Temakart Næring 
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3. ANALYSE – MULIGHETER OG BEGRENSNINGER 

 
3.1 Innledning 
Dette kapitlet tar innledningsvis for seg regionens attraksjonskraft og vekstambisjon.  Deretter belyses 
Olympiaparkens strategiske utviklingsmuligheter ut fra internasjonale suksessfaktorer for sportsturisme. 
Videre vurderes de mulighetene som finnes innenfor planområdet mht økt næringsutvikling. 
Mulighetene er sortert etter de fire delområdene (A-B-C-D) slik de er beskrevet i kapittel 1. 
Mulighetsvurderingene baserer seg på innspill fra arbeidsgruppen for kommersialisering, 
konseptutvikling og eierstrategi, grunneierne og uforpliktende samtaler med noen utvalgte, aktive 
investorer  
 
 
3.2 Lillehammerregionens attraksjonskraft og konkurransefortrinn14 
Lillehammerregionen har et, i norsk sammenheng, meget sterkt alpinprodukt. I internasjonal 
sammenheng har regionen et meget godt langrennsprodukt og et middels godt alpinprodukt. 
Destinasjonene Hafjell, Kvitfjell, Skeikampen, Gålå og Sjusjøen samarbeider om et felles heiskort 
gjennom Lillehammer Ski resorts. Disse anleggene har til sammen 43 heiser, 88 nedfarter og 113 km 
nedfarter. Ca 11% av alle skidager i Norge foregår i disse fem anleggene. Kvitfjell har 
nasjonalanleggstatus, er med i Club5+ og har terminfestede World Cup utforrenn t.o.m 2013.  
Hafjell Alpinsenter er regionens mest besøkte attraksjon med ca 360.000 besøkende i 2007. 
 
Regionen anses for å være veldig snøsikker med et stabilt vinterklima, noe som er viktig både for alpint- 
og langrennsproduktet. Samlet sett har Lillehammer Ski resorts 1500 km med turskiløyper. Sjusjøen 
Skisenter Natrudstilen er en attraktiv langrennsarena med skiskytterarena, lysløype og rulleskibane som 
tiltrekker treningsentusiaster året rundt. 
 
Attraksjonskraften sommerstid er knyttet til tema- og familieparken Hunderfossen, byen, natur- og 
kulturopplevelser og arrangementer. Den eneste primærattraksjonen15 regionen har sommerstid er 
Hunderfossen familiepark med ca 260.000 besøkende (2007). I tillegg er den en rekke sekundær- og 
tertiærattraksjoner som (tall for 2007): Maihaugen (137.000), Jorekstad (108.000), Lekeland Hafjell 
(47.000), Norges Olympiske Museum (23.000) m.fl 
 
Av tematisk tilrettelegging utover Hunderfossen er det særlig sykling og vandring som regionen har 
lykkes med. Birkebeinerrittet er regionens spydspiss mot sykkelopplevelser og kan utnyttes i enda 
større grad enn i dag. Den nybygde Hafjell Bike Park er Europas største sykkelpark og har fått 
internasjonal anerkjennelse; ”One of the beste places in the world to roll your wheels”, i følge magasinet 
Mountain Biking (2008). Hafjell og de andre destinasjonene i regionen, er også i ferd med å utvikle et 
godt sti- og tursykkelprodukt.  

Det er få fjelldestinasjoner i Skandinavia som kan skilte med en by av Lillehammers størrelse og 
attraktivitet. Byen, anført av en rekke restauranter, kafeer, barer, bredt shoppingtilbud og 
museer/severdigheter, er et viktig element i merkevareidentiteten til regionen.  

 
Lysgårdsbakkene Hoppanlegg er årlig arrangør for både World Cup hopp og nasjonale hopprenn. Med 
plast i begge bakkene er anlegget nå et helårsidrettsanlegg med ca 120.000 hopp på årsbasis. Anlegget, 
sammen med Håkons og Kristins Hall, er også arenaer for nasjonale og internasjonale events. 

                                               
14 Basert på sluttrapport fra forprosjektet Merkevareprosjektet for Lillehammer regionen oktober 2008. 
15 Primærattraksjon innebærer at det er hovedmålet med ferien. Sekundærattraksjon er ikke hovedmålet, men de påvirker valg av reiserute. 

Tertiærattraksjon er ikke kjent før avreise men oppdages underveis på reisen. 
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OL-anleggene gir også en infrastruktur som er en viktig suksessfaktor for å lykkes i de nasjonale og 
internasjonale MICE- markedene (meetings-incentives-conferences-events) , fordi man evner å 
håndtere store grupper både mht overnatting, konferanse og opplevelser. 
 
Kvitfjell er med i Club5+ Ski classics og har hatt utfor og Super-G for menn og kvinner siden OL-94. 
 
Birkebeinerarrangementene (rennet, rittet, løpet) trekker årlig ca 30.000 deltagere. Sykkerittet er 
verdens største. I tillegg er det en rekke andre idrettsarrangementer som fotballturneringer, 
tennisturneringer, sjakkturneringer m.fl. 
 
Av årlige kulturarrangementer har regionen Norsk Litteraturfestival, DølaJazz, Lillehammer Rock 
Weekend, Lillehammer Bluesfestival, Lillehammer Festivalen for skolekorps m.fl. 
 
I nasjonal sammenheng har Lillehammerregionen et meget stort overnattingstilbud fordelt på ulike 
kategorier boformer. Totalt var det i 2007 ca 1,3 millioner gjestedøgn i regionen – det er mer enn Trysil, 
Geilo og Hemsedal til sammen. 
 
Hotell er den viktigste boformen med 56% av disse gjestedøgnene, etterfulgt av varme senger i 
hytte/leiligheter med 23%. Nordmenn er den viktigste målgruppen med 73% av gjestedøgnene. 
Danmark det viktigste utenlandsmarkedet, etterfulgt av Tyskland, Nederland, Sverige og Storbritannia. 
Disse landene står for 78% av utenlandstrafikken. Dersom en ser på formål, er ferie-fritidsmarkedet 
”viktigst”, med 69%, etterfulgt av kurs og konferanser med 19% og yrkesreiser med 11%.  
 
Lillehammer-regionen har en stor styrke i sin helårsturisme. Deler en året i to sesonger, er 56% av 
gjestedøgnene i perioden mai-oktober, mens det er 44% i perioden nov-april (tall for 2007). Å ha to 
sterke sesonger i året gjør det mulig for Lillehammer å utvikle et servicetilbud som er langt bedre enn 
hva en-sesongsdestinasjoner klarer.  
 
I tillegg til den kommersielle overnattingsnæringen utgjør de private sengene i hytter og leiligheter et 
meget stort besøksgrunnlag. Oppland er det største ”hyttefylket” i landet med ca 42.200 fritidsboliger 
(på Lillehammer er det 1245 registerte fritidsboliger). Det er like mange gjestedøgn i de private 
sengene som i de kommersielle. Ift økonomiske effekter står disse for 20% av det samlede 
turistkonsumet i fylket, dvs i underkant av 1 mrd. NOK. 
 
I merkevareprosjektet ble det gjennomført en Omnibus-undersøkelse i Norge, Sverige, Danmark og 
Tyskland. Oppsummert har disse markedene stor kjennskap til Lillehammer som navn/sted, men 
forholdsvis liten kunnskap om hva som kan oppleves her. Kunnskapen er imidlertid knyttet til OL-94, 
vintersportsarrangementer og idrettsanleggene. Lillehammerregionen skal nå videreføre 
merkevarebyggingen av regionen med ”Lillehammer” som felles merkevarenavn. 
 
Regionens attraksjonskraft er viktig mht den videre utviklingen av Olympiaparken. Det vil være viktig at 
området både kan høste av det eksisterende trafikkgrunnlaget i regionen vinter- og sommerstid, samt 
bidra til å skape ny markedsvekst gjennom utvikling av utfyllende opplevelses- og overnattingstilbud. 
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3.3 Lillehammerregionens vekstambisjon 
Gjennom prosjektet Vintersportsregionen har regionrådet for Lillehammer-regionen (Lillehammer, Øyer 
og Gausdal) samlet seg rundt følgende ambisiøse visjon: 
 
 
 
 
”Komplett” er i Vintersportprosjektet definert som: 
 

• Anlegg innen alle vinteridretter  
• Arrangementer – både toppidrettsarrangementer og breddeidrettsarrangementer – i internasjo-

nal toppklasse 
• Kompetanse innen idrett, anlegg og arrangement i toppklasse 
• Tilrettelegging for og utvikling av toppidrettsutøvere  
• Anlegg og arrangementer som utover idretten også gir europeisk konkurransekraft innen be-

driftsmarkedet (MICE) og ferie-/fritidsmarkedet 
• Stor verdiskaping innen vintersportsutstyr som komplementær næring 
• Satsing som gir verdiskaping på helårsbasis 

 
Dette er en langsiktig og krevende satsing som har bred forankring både politisk, i næringslivet og i 
kompetansemiljøene anført av HiL og NTG Lillehammer. Det er få kvantitative vekstmål skissert i 
vintersportsprosjektet. I regionen har det imidlertid vært gjennomført et forprosjekt som ledd i søknad 
om å etablere Norges første Norwegian Center of Expertice innen reiseliv og opplevelser. Dette 
klyngeutviklingsprosjektet, som har fått navnet NCE Snowball, har definert følgende vekstmål fram mot 
2020: 
 

• Dobling av verdiskapingen til reiselivs- og opplevelsesvirksomhetene innen 2020 målt i summen 
av lønnskostnader og driftsresultat 

• 2/3 av verdiskapingsveksten skal komme fra utenlandske gjester 
• Antall samlede gjestedøgn i klyngen skal øke med 2 millioner fra 2008-2020  
• Ledende europeiske region innen utvikling og gjennomføring av idrettsarrangementer 
• En av Europas ledende MICE-arrangører vinterstid  
• Nord-Europas mest komplette alpin- og langrennstilbud 
• Best i Norge på utvikling av og tilrettelegging for toppidrettsutøvere i vintersport 
• Tidsriktige anlegg tilrettelagt for utøvelse av alle typer vintersport på alle nivåer  

 
Dette er store vekstambisjoner som regionen står samlet om, og som må gi konsekvenser for den 
videre næringsutviklingen, både fra virksomhetenes og det offentliges side. Disse ambisjonene anses for 
å være et viktig premiss for kommunedelplanen for Olympiaparken. 
 
 
3.4 Olympiaparkens strategiske utviklingsmuligheter innen sportsturisme 
 
Anleggsutvikling 
I forhold til den regionale vekstambisjonen er den første strategiske beslutningen relatert til videre 
anleggsutvikling (avvikle, beholde, utvikle). OL-anleggene ble bygget for å gjennomføre et av verdens 
største idrettsarrangement – i en by med ca 25.000 innbyggere. I etterbrukssammenheng er anleggene 
samlet sett overdimensjonerte ift det lokale og regionale idrettsmarkedet. I de 15 årene som har gått 
siden OL-94 har anleggene derfor også rettet seg mot nasjonale og internasjonale idrettsarrangementer 
og utøvere, i tillegg til bedriftsmarkedet (MICE) og turistmarkedet. 
 

Europas mest komplette vintersportsregion 



 
OLYMPIAPARKEN 67 
 
 
 
 
 
 

g:\fagenheter\strategi og utvikling\_prosjekter\olympiaparken\tematisk kommunedelplan 4.11.2009.doc 

 

I forhold til anleggsutvikling har det ved oppstart av planarbeidet vært fokus på en offensiv og 
framtidsrettet utvikling framfor nedbygging av anleggene til lokale formål. Dette styringssignalet, samt 
den regionale visjonen og vekstambisjonen, gir følgende overordnede strategiske valg: 
 
Olympiaparkens eksisterende anlegg og videre utvikling skal være en viktig motor for at Lillehammer 
regionen skal lykkes med sin langsiktige visjon og vekstambisjon. 
 
Strategiområder 
Sportsturisme er definert som følger: ”Travel away from home to play sport, watch sport, or to visit a 
sport attraction, and includes both competitive and non competitive activities”. Sportsturister har et 
høyere forbruk per dag enn mange andre turistkategorier. De reiser ofte utenlands, de er lojale til 
sporten sin, og de er villige til å oppleve nye reisemål.  
 
Organisasjonen Sport Business peker på følgende suksessfaktorer for å lykkes med sportsturisme: 
 

1. Tilgjengelighet: Rask og effektiv tilgjengelighet fra kundens hjemsted til destinasjon. For Olym-
piaparken innebærer dette effektive transportårer inn til Oslo (fly/tog/vei) og til Lillehammer. 
Deretter er tilgjengeligheten til Olympiaparkens anlegg – og øvrige opplevelser i regionen –
viktig. 

 
2. Klima: Stabilt klima er svært viktig for å lykkes med internasjonal sportsturisme. Dette er pekt 

på som en av de viktigste konkurransefortrinnene for Lillehammer, både vinter- og sommerstid. 
For å ivareta dette fortrinnet og videreutvikle det kreves tiltak som sikrer stabile snøforhold, 
men gir også en mulighet til å videreutvikle posisjonen gjennom sesongforlengende tiltak (snø-
lagring etc). 

 
3. Prestisje: Når det gjelder arrangementene som gjennomføres er prestisje viktig for å tiltrekke 

seg besøkende. Dette krever ofte å bygge ”arrangements-merkevarer” over tid, slik Birkebei-
nerarrangementene og WC-hopp har klart det. 

 
4. Mangfold: De mest suksessfulle sportsdestinasjonene og anleggene er de som kan tilby en miks 

av fasiliteter og opplevelser. Både i idrettsmarkedet, bedriftsmarkedet og turistmarkedet er va-
riasjon i tilbudet viktig for å være attraktiv. Bredden – eller mangfoldet – i aktivitetstilbudet bør 
derfor styrkes. 

 
5. Autentisitet: Sportsturismens ”USP” (unike salgsfortrinn) er relatert til autentisiteten; følelsen 

av tilhørighet til et sted, dets historie og menneskene som bidrar til å gi en ekte opplevelse. En 
sportsdestinasjons evne til å beholde og kommunisere autentisitet vil være en nøkkelfaktor ift 
langsiktig suksess. Olympiaparken har en sterkt fortrinn mht den Olympiske historien og arven, 
men regionen har også lange tradisjoner innen vintersport, rekreasjon og helse (Skeikampen 
var Norges første høyfjellsanatorium). Sport, rekreasjon og helse er viktige elementer ift Olym-
piaparkens autentisitet. 
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3.5 Internasjonale megatrender med relevans for Olympiaparken 
Kairos Futures ”Trend-Brief” fra 2008 (Trends Influencing the incoming/domestic travel to destination 
Norway until 2018) trekker frem følgende megatrender med betydning for norsk reiseliv de neste ti 
årene: 
 

1. ”The world is getting closer”. Globaliseringen og økt mobilitet i verdensøkonomien er en viktig 
driver også for reiselivet. Både teknologiutviklingen, billigere flyreiser, mediadekning, kulturelle 
avstander (som blir mindre) og våre egne reisevaner medfører at vi reiser lenger. Thailand har 
blitt det ”nye” Gran Canaria. Dette innebærer at nordmenn i større grad reiser ut av Norge til 
mer eksotiske reisemål, og at norsk reiseliv har fått langt flere internasjonale konkurrenter. 

 
2. ”Homo Sapiens goes Homo Zappiens”. Dagens reisende har høy utdanning og er reisevante; vi 

stiller større krav. Vi blir også mer uforutsigbare; ulike reisemål og typer ferier kjøpes påvirket 
av reisefølge, anledning, årstid etc. Dette stiller økt krav til norsk reiselivs profesjonalitet og 
kvalitet. Kundene blir mindre lojale, mer kravstore og presset øker fra konkurrentene. Det blir 
vanskeligere å nå kundene noe som resulterer i økt behov for å forstå segmentenes reisemotiv 
og drivere.  

 
3. ”People turning into porcupines” (pinnsvin).  Vi drukner i informasjon og blokkerer derfor ute 

mye av den informasjonen som kommersielle aktører påvirker oss med. Dette gjør det mye 
vanskeligere å nå fram til forbrukerne (mediestøy). Samtidig krever kundene at all informasjon 
skal være tilgjengelig for dem – i alle kanaler til alle tider. Dette stiller krav til at informasjonen 
er relevant og timing blir enda viktigere. Kundene vil også bruke kanaler som gjør det enklere 
for dem, eks portaler, blogger, reisemagasiner etc. Kanalvalg og kreativ markedsføring blir der-
for også viktig. Internett og teknologi er drivere i denne utviklingen. 

 
4. ”From entertainment to experience and transformation”. Lykke kommer ikke lengre fra økende 

velstand i den vestlige verden. I reiselivssammenheng er det ikke nok å underholde lengre; 
gjestene søker helhetlige opplevelser, helst med en grad av involvering og ”wow”-faktor. De yp-
perste opplevelsen er de som gjør noe med en og som setter varige spor; forandrer våre vaner 
eller oppfattelser (transformasjon eller endring). 

 
5. ”From time-rich to time-poor”. Vi har fått mer disponible tid, men vi opplever det ikke slik. 

Gjennom mobilteknologi og global kommunikasjon er vi alltid ”på”, alltid tilgjengelig. Vi ønsker å 
få mest mulig av hver eneste tidsenhet. For reiselivet innebærer dette at tid blir en viktig faktor; 
tidsbesparelser (unngå kø, venting), effektiv avslapping (komme unna en helg, hente seg inn 
igjen). 

 
6. ”Changing social structures”. Andelen eldre øker i den vestlige verden. De er mer reisevante og 

har en bedre helse enn tidligere generasjoners eldre. Fører dette til at det er de eldre som vil 
sette standarden, eller vil de unge fortsatt være trendsetterne? For reiselivet blir det viktig å til-
by skreddersydde tilbud til eldre reisende. Helseinnhold i ferien blir viktigere.  

 
7. ”Faster technical developments”. Teknologiutviklingen er også viktig for transportsektoren. Hur-

tig-tog har mange steder vokst som transportmiddel på bekostning av fly, biler blir tryggere, 
flyene raskere og fokuset på mer miljøvennlige drivstoff større. Dette fører igjen til at verden 
blir et mindre sted, nye markeder blir lettere å nå for norsk reiseliv (eks Asia). Baksiden er selv-
sagt at konkurrentene også kommer mye nærmere. Usikkerheten er knyttet til hvordan miljøut-
fordringene påvirker denne trenden. 

 
8. ”Increasing environmental focus”. Klimaendringene er viktige, både for de reisende men også 

som en driver for innovasjon og produktutvikling. Dette krever at norsk reiseliv i enda større 
grad fokuserer på bærekraftig reiseliv og miljøtilpasning.  

 
9. ”An increasing speed of innovation”. Produkter og opplevelser må hele tiden videreutvikles. I 

1990 tok det 6-12 år å utvikle en ny bilmodell, i dag tar det to-tre år. Turoperatører ser hele ti-
den etter nye reisemål og nye opplevelser. Norsk reiseliv må bli enda mer innovative; både i 
produktutviklingen og markedsføringen.   
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10. ”From pure body focus to holistic health”. Fokuset har flyttet seg fra kroppen til sjelen. Helse 

sees i økende grad på fra et holistisk perspektiv. Norsk reiseliv må finne sin egen identitet og 
innretning på helseturisme, konseptutvikle den norske måten å føle seg vel på (eks vandring). 

 
På 2001 World conference on Sport and Tourism ble det bl.a. konkludert med at det er stor etterspørsel 
etter sportsopplevelser i den vestlige verden. Med utgangspunkt i en vid definisjon av sportsturisme 
(WTO), er det så mange som 55% av de tyske reisende, 52% av de hollandske og 23% av de franske 
som tar en sportsorientert reise utenlands hvert år. 
 
I følge Sport Business stod sportsturismen for ca 10% av det totale turistmarkedet i 2003 med en 
verdiskaping på ca $51mrd. I følge World Tourism Organization vil antall internasjonale turistankomster 
tredoble seg fra 1995 til 2020 med da ca 1,6 mrd internasjonale ankomster. Den årlige veksten i 
sportsturismen anses for å være høyere enn den gjennomsnittlige veksten.  
 
Når det gjelder trender innen sportsturisme, rettes fokus mer og mer fra sportsbegrepet til livsstil i følge 
Sport Business (lifestyle sport/pleasure sport). Dette henger sammen med den økende interessen for 
helse, økende deltagelse fra eldre i samfunnet, større interesse og deltagelse fra kvinner og 
framveksten av nye sportsgrener. 
 
For LOP vil alle disse trendene være viktig å ta hensyn til i den neste 10-15 års perioden. Det stiller krav 
til fornying av anleggene og innovativ produktutvikling, nye samarbeidspartnere (helse, miljø, 
teknologi), og enda bedre kunnskap og kundenes behov. 
 
 
3.6 Hovedmålgrupper for LOP 
Dagens overordnede målgrupper for LOP er de samme som også vil være viktige i det videre 
utviklingsarbeidet: 
 

1. Topp- og breddeidrett. LOPs fasiliteter anvendes både til store internasjonale mesterskap som 
Håndball EM, Ishockey VM m.fl., samt store breddearrangementer som 
Birkebeinerarrangementene. På daglig basis er NTG Lillehammer en viktig bruker av anleggene. 
Det er også svært mange vinteridrettsutøvere som bor i regionen og som trener regelmessig i 
anleggene. Eksempelvis bor sju av ti skiskyttere på dame- og herrelandslaget i området. 

 
2. Bedriftsmarkedet (MICE). LOPs eventavdeling er Innlandets største og blant Norges ti største 

eventfirma. Den skreddersyr firmaarrangement for både norske og internasjonale firmaer. I 
2008 var det ca 400 arrangement – idrettsarrangementer inkludert. Anleggene anes for å være 
en viktig årsak til at mange av kundene velger Lillehammer regionen som kurs- og 
eventdestinasjon. 

 
3. Ferie- og fritidsmarkedet. Lysgårdsanleggene er en av Norges ti mest besøkte turistattraksjoner 

med vel 200.000 besøkende årlig. OL-museet i Håkons Hall har i underkant av 25.000 
besøkende årlig. I tillegg er løypenettet med utgangspunkt i skistadion også svært viktig arena 
for tilreisende, enten de overnatter i egen fritidsbolig (kalde senger) eller i kommersielle 
overnattingsanlegg (varme senger). 

 
4. Innbyggerne. Sist, men ikke minst, er Olympiaparken et viktig rekreasjonsområde for 

innbyggerne – både som turområde, treningsanlegg, opplevelsesarena og aktivitetsanlegg. 
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Det er både krevende og en stor mulighet å betjene så ulike målgrupper. Gjennom fleksibilitet i anlegg, 
kompetanse og tilrettelegging har det vist seg at de lar seg kombinere. Sammenlignet med andre 
reisemål og utviklingsområder ligger det en klar styrke i denne fleksibiliteten, som gir muligheter for økt 
verdiskaping i alle sesonger. 
 
Økt attraksjonskraft i Olympiarken krever innsikt i de ulike målgruppenes behov og kjøpsmotiver; hva 
setter målgruppene i bevegelse? Hva er det unike i produktet som gjør at Olympiaparken  blir 
foretrukket framfor konkurrerende områder? 
 
For å lykkes med økt verdiskaping innen planområdet, må det fokuseres på økt attraksjonskraft. Større 
attraksjonskraft gir større verdier. Med økt attraksjonskraft, eller attraktivtitet, menes i denne 
sammenheng områdets evne til å tiltrekke seg både investeringsvillig kapital og økt bruk fra de 
prioriterte målgruppene.  
 
Basert på internasjonale og nasjonale trender og etterspørselsutvikling innen de prioriterte målgruppene 
følger her en liste over sentrale prinsipper for utviklingen av områdets attraksjonskraft. 
 

 Idrett – først og fremst. Som figuren under viser, er det gjennom å ha attraktive anlegg, 
fasiliteter og arrangementer for vinteridrett  i verdensklasse at området blir både kjent overfor 
og attraktiv i bedrifts- og turistmarkedet. Med suksess innen både idrett og kommersielle 
målgrupper blir også ringvirkningene for næringslivet større. Fasilitetene og tilretteleggingen 
utviklet på riktig måte gir økt adgang til naturopplevelser for innbyggerne, samt fasiliteter for 
trening og velvære (folkehelse). I sum er dette også viktige faktorer for tiltrekking av ny 
næringsvirksomhet og tilflyttning. 

 

 
 

 Helhetlig reisemålsutvikling, med fokus på utvikling av unike anlegg og opplevelser tuftet på 
funksjonelle kvaliteter (enkelt å være bruker), kommersielle kvaliteter (attraktive og 
lønnsomme tilbud), visuelle kvaliteter (bygg, landskap, natur) og ”image” (stedets historie). 
Framtidige utviklingsmuligheter innebærer å utvikle både eksisterende opplevelsestilbud og nye 
oppelvelsestilbud – samt redusere irritasjonsmomenter (køer, støy, store avstander etc). 

 
 Stor fleksibilitet i anlegg og arealanvendelse for å nå alle målgruppene til alle årstider. Økt 

fysisk tilrettelegging (bygg og andre inngrep) må også veies opp mot viktigheten av åpne 
arealer som gjør det mulig å gjennomføre store fremtidige mesterskap og 
publikumsarrangementer. 

 
 Kompakt utvikling, med høy grad av tilgjengelighet og funksjonalitet for brukeren. Ideelt sett 

ønsker både idrettsutøvere, kommersielle gjester og innbyggere enklest og kortest mulig 
avstand fra bosted til aktivitet (fra hotell til idrettsanlegg, naturopplevelser, shoppingtilbud etc). 
En kompakt utvikling er også viktig for å styrke de kommersielle forutsetningene for å lykkes, 
det gir kortere vei til ”markagrensa” og det er ressurseffektivt (infrastruktur med mer). 

 
 Aktivitetsakse sentrum-Olympiaparken. Det er viktig at opplevd avstand mellom sentrum og 

Olympiaparken er kort og at de områdene kan få mest mulig effekt av hverandre. Det bør derfor 
tilrettelegges både for gang/skiveier fra fjellet via Olympiaparken til sentrum, i tillegg til 
utvikling av andre opplevelser som binder de to områdene tettere sammen. 

 
 Bærekraftig utvikling, basert på prinsipper for bevaring av natur, kultur og miljø, styrking av so-

siale verdier og økonomisk levedyktighet basert på prinsipper for bevaring av natur, kultur og 
miljø, styrking av sosiale verdier og økonomisk levedyktighet.  

Attraktive anlegg, arrangementer og 

fasiliteter for vinteridrett i 

verdensklasse 

Skaper profil og attraksjonskraft som 

tiltrekker internasjonale MICE og FF 

markeder 

Stimulerer regional nærings- utvikling 

og bedre livskvalitet for innbyggerne 
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 Sports-, helse og miljøprofil. Med bakgrunn i Lillehammers reiselivshistorie, OL-94, 
Lillehammers merkevare og områdets forutsetninger bør den videre utviklingen ha en 
konseptuell tilnærming i retning av sport, helse og miljø. 
 

 Universell utforming – bygninger og uteområder skal være tilgjengelig også for folk med funk-
sjonsnedsettelser 
 

 
3.7 Tilgjengelighet  
Planområdet ligger verken sentralt i sentrum eller på fjellet. Fordelen kan være nærhet til begge; gitt at 
områdene henger godt sammen tilgjengelighetsmessig. En utbygging i området D er avhengig av en 
rask og bekvem transport til og fra Lillehammer sentrum slik at shopping, restaurantbesøk, kulturtilbud 
etc. blir en naturlig del av opplevelsen. 
 
Asplan Viak utarbeidet i 1989 en gondolanalyse på oppdrag for Lillehammer kommune. En 
gondolforbindelse ”fra Mjøsa til fjellet” ble i starten av arbeidet med denne tematiske kommunedelplan 
en ansett for å være både en attraksjon og en viktig transportåre. Rambøll har på oppdrag for 
prosjektledelsen utarbeidet en enkel analyse over de samfunnsøkonomiske effektene ved en gondol fra 
Strandtorget til skysstasjonen, Stampesletta og med endestasjon på Kanten.  Det er også tegnet inn et 
forslag til trasè, jfr illustrasjon på neste side.  
 
Hovedkonklusjonen fra analysen er at en gondolinvestering anslått til 170-200 mill. NOK totalt ikke har 
et tilstrekkelig trafikkgrunnlag (ca 100 mill. NOK bare til planlegging, investeringer utenom banen og 
grunnerverv). Gondol vil ha størst trafikk fordelt over året på strekningen Strandtorget – Skysstasjonen 
(sentrum). Antatt trafikkøkning på grunn av etablering av overnatting på Kanthaugen med 500-2000 
senger gir for liten trafikk på gondol. Gondol vil ellers få et svakt trafikkgrunnlag dersom ikke meget 
stor og jevn trafikk skapes av nye tiltak / virksomhet. Rambølls vurdering er at en gondol vil ha liten 
nytte for lokaltrafikken (ift fastboende/dagens trafikkmønster).  
 
Ut fra dagens vurderingskriterier vil det med andre ord kreve en svært stor utvikling i Olympiaparken 
for at en slik gondol skal kunne forsvares ut fra økonomiske kriterier. Det anses imidlertid som viktig å 
avsette en gondoltrasè slik at man ikke gjenbygger muligheten for å få realisert en slik bane i 
framtiden. Før det  evt arbeides videre med planlegging av gondolbane bør følgende forhold avklares 
eller vurderes nærmere: 
 

• Om det er mulig å etablere virksomhet på Kanthaugen i stor målestokk, samt å supplere med 
annen aktivitet som skaper jevn trafikk over hele året  
 

• Om det finnes reell mulighet for sterk økning av andelen tilreisende med tog/buss (bilfri inn-
transport) 
 

• Om det finnes reelle midler til å oppnå omfattende bruk av innfartsparkering ved Strandtorget 
  

• Om det kan være mulig med overordnede prinsipielle grep mht arealbruk 

 
Selv om en gondol ikke vil kunne forsvares etter lønnsomhetvurderinger kan det allikevel være andre 
argumenter for at en slik bane bør vurderes over tid. Lillehammerregionen ønsker å bli Europas mest 
komplette vintersportsregion. En gondol vil kunne være en spydspiss og en attraksjon i den 
sammenheng. Endrede transportbehov, størrelse på utvikling på Kanthaugen og miljøhensyn for øvrig er 
andre faktorer som kan endre vurderingen av behov for en gondol i framtiden. 
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Den nest beste løsningen for å sikre god tilgjengelighet er derfor en brukervennlig bussforbindelse. 
 
Utover transport er det viktig å ha lett tilgjengelige sykkel- og turstier (vandring/langrenn) mellom byen 
og planområdet, og fra Kanthaugen og i ulike retninger derfra. Dette handler både om å bedre den  
fysisk tilgjengeligheten, f.eks langs Mesnaelven, om bedre skilting, men også om tilknytningen til 
nærliggende opplevelsesmuligheter. 
 
 
3.8 Muligheter for næringsutvikling innenfor planområdet for Olympiaparken 
Basert på suksessfaktorene for sportsturisme, den regionale visjonen og vekstambisjonen, trender, de 
fire hovedmålgruppene og de overordnede prinsippene for utviklingen av attraksjonskraften i 
Olympiaparken er det fremhevet følgende muligheter innenfor planområdene A-B-C-D. Det er viktig å 
påpeke at dette utelukkende er en mulighetsvurdering, dvs at det ikke er gjort selvstendige vurderinger 
av hvert enkelt tiltaks lønnsomhetsevne.  
 
Generelt om aktivitetsutvikling i Olympiaparken 
Olympiaparken er tuftet på idrett og rekreasjonstilbud. Den videre utviklingen må forsterke denne 
attraksjonskraften og bidra til å komplettere tilbudene på Lillehammer og i regionen for øvrig, både med 
hensyn til anlegg og fasiliteter for idretten, bedriftsmarkedet og turistmarkedet. Den videre utviklingen 
må ha sterk målgruppefokus og bør ha som ambisjon å øke den internasjonale attraksjonskraften slik at 
den samlede trafikken og opplevelsesrelaterte omsetningen i regionen øker. 
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Generelt om overnattingsutvikling i Olympiaparken 
Lillehammer har i dag ca. 2000 varme senger. Vintersportsprosjektet har fått utført en hotellanalyse 
som viser at Lillehammer mangler overnattingsanlegg i begge ender av skalaen. Et fire-femstjerners 
hotell med helse/velvære profil og særpreget arkitektur vil kunne lokaliseres i Olympiaparken. 
Konkurrerende destinasjoner har utviklet slike anlegg de siste årene, eks Radisson SAS Trysil og Estatia 
Norefjell. Et slikt overnattingskonsept vil utfylle hotellproduktet til Lillehammer by og løfte destinasjonen 
totalt sett. Målgruppene for et slikt overnattingskonsept vil være bedrifts- og turistmarkedet. Det er 
særdeles viktig at et hotell, som motor i området, blir lokalisert på rett sted (lokaliseringskritisk). Utsikt 
er en forutsetning for en slik etablering, i tillegg til nærhet til aktiviteter og opplevelser.  
 
Dersom overnattingsutviklingen skal være med på å løfte området totalt sett er det viktig å tenke 
innovativt for å fylle et behov i markedet basert på områdets kvaliteter, som kan gi helårstrafikk og 
bidra til utløse nye målgrupper. Trolig ligger det uutnyttede muligheter i spennet mellom medisin 
(behandling, rehabiliteter etc), idrett og velvære. 
 
Det bør også etableres hytter/leiligheter i området – se senere omtale. 
 
Område A: Stampesletta 
Dette området kan betegnes som Olympiaparkens campus-område med konsentrasjon av 
hallaktiviteter/utendørsbaner, kompetansemiljøer, idrettscampus (overnatting) og parkering. Området 
har fleksibilitet til å kunne huse store arrangementer både utendørs og innendørs. 
 
Langsiktige utviklingsmuligheter: 
 

 Idrettens Hus - samlokalisering av idrettskompetanse. Nærliggende aktører er NTG Lillehammer, 
idrettskretsen, IKI, Lillehammer Toppidrett (Olympiatoppens regionale kompetansesenter), 
 Birkebeinerarrangementene, LOP m.fl. 

 
 Campus overnattingsanlegg, både hybler for idrettselever/-studenter og kommersielle overnat-

tingstilbud 
 

 Utvikling av idrettsanleggene, herunder oppgradering av eksisterende anlegg 
 

 Bevare åpne (fleksible) arealer for å kunne gjennomføre store publikums- og idrettsarrange-
ment, eks. målgang for alle Birkebeinerarrangementene, ulike VM/EM, ungdoms OL med mer 

 
Område B: Lysgård – Ersgård - Randgård 
Dette området har vært ansett som en grønn lunge mellom byen og hoppanlegget. Det er ikke pekt på 
muligheter knyttet til næringsutvikling i dette området utover eksisterende anvendelse av området. 
 
Langsiktige utviklingsmuligheter – videreføring og forsterking av dagens aktiviteter: 
 

 Turvei/skiløype som forbindelse mellom Kanthaugen og Stampesletta. Ny Birbeiner-trasé som 
gjør det mulig å ha felles målgang for alle arrangementene v/ Håkons Hall 

 
 Alpintrasé fra Kanthaugen til framtidig stolheis/gondol påstigning ved Stampesletta 
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Område C: Kanthaugen, fremre del 
Lysgårdsbakkene er et viktig signalanlegg for Lillehammer som samtidig har stor idrettsaktivitet og er 
en viktig turistarena. Området kan forsterkes med aktivitets- og opplevelsestilbud for de fire 
målgruppene, både for å gi en større aktivitetsmeny for dagens målgrupper, samt bidra til at regionen 
tiltrekker seg nye målgrupper. 
 
Hoppsport er en spektakulær og adrenalinpreget aktivitet som bør gi føringer for nye aktivitetstilbud i 
området uten at disse går utover kvaliteten på produktet for kjernemålgruppen; hopperne. Aktivitetene 
bør ha gjentagende opplevelsesverdi for brukerne og de bør være aktivitetstilbud for byens eksisterende 
overnattingsanlegg samtidig som de øker attraktiviteten for eiendomsutvikling på Kanthaugen. Det bør 
også være sterkt fokus på helårsaktiviteter i området. 
 
Langsiktige utviklingsmuligheter: 
 

 OL-museum (relokalisering), souvenirbutikk og restaurant. Hoppanlegget er et viktig besøksmål 
for tilreisende og et viktig turområde for innbyggerne. Museet vil i et nybygg i bunnområdet av 
hoppanlegget kunne få større lokaler enn i dag og et større besøksgrunnlag gjennom de vel 
200.000 besøkende området har i dag. Det er også et potensiale for økt omsetning innen serve-
ring og souvenirer i området. En annen lokalisering av OL museet vil kunne være i forbindelse 
med et hotell på toppen av Kanthaugen. 

 
 Zipline. Svevebane der deltagerne er festet til en wire med 

klatresele, slynger og trinser. En spektakulær helårsaktivitet som 
gir ”hoppfølelse”, men som ikke krever andre ferdigheter enn 
mot. Det er bygget mange slike verden rundt, bl.a. i hoppanleg-
get i Calgary, og i Åre. Foreløpig er ingen slike baner etablert i 
Norge. Aktiviteten er spektakulær å se på. Er en type aktivitet 
som kan forsterke prinsippet om en aktivitetsakse mellom byen 
og fjellet. 

 
 

 En gjenåpning av Kanthaugen alpinanlegg med de tre tidligere nedfartene vil kunne være et bi-
drag til eiendomsutvikling på Kanthaugen i tillegg til å være et lokalt alpintilbud for innbygger-
ne. Det vil også kunne være et viktig  treningsanlegg for NTG Lillehammer. Et slikt anlegg vil 
imidlertid ikke bidra til økt attraksjonskraft i et nasjonalt eller internasjonalt marked – til det er 
anlegget for lite og ikke unikt nok. Det bør imidlertid ha fokus som nærrekreasjonsanlegg både 
for alpin skikjøring og fange opp nye aktiviteter som NewSchool.  

 
 Innendørs ski- og aktivitetsanlegg. For å utvikle et unikt tilbud vil et alternativ være å bygge in-

nendørs eller utendørs på syntetisk dekke. Verdens lengste innendørsbakke er 640m lang og er i 
AlpinCenter i Bottrop, Tyskland. Det største anlegget er i SnowWorld Landgraaf i Nederland 
(35.000m2 med snø). De var arrangør av verdens første innendørs FIS World Cup i snowboard.  
Det er etablert en rekke slike anlegg verden over, mange i tilknytning til shoppingsentre eller 
overnattingsanlegg. Det vil kunne gi helårsdrift; og tilrettelagt på riktig måte - med riktig profil -  
være et attraktivt treningsanlegg for alpinister, men også for utøvere innen langrenn og skisky-
ting. Anlegget vil også ha stor kommersiell verdi, med høy attraksjonskraft innen MICE og ferie-
/fritidsmarkedet. Det vil også kunne legges til rette for samlokalisering og partnerskap med ut-
styrsprodusenter av ski, snøproduksjon og lignende for uttesting, innovasjon etc (”sport and 
science”). Mulig lokalisering er ballettbakken eller i freestyleanlegget. Alternativ plassering kan 
være i område D.  

 

http://www.parkcitymountain.com/summer/activities/ziprider/index.html�
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 Alternativt kan det tilrettelegges utendørs for 
helårsski på et syntetisk dekke, eks. Snowflex 
(www.snowflex.com). Dette gir tilnærmet 
snøfølelse, er mykere å falle på, kan brukes 
hele året, krever lite energi og har derfor lavt 
Co2 forbruk, kan rekruttere nye brukere til 
skisporten, men samtidig også tilfredsstille 
eksisterende skimarked. 

 

 
 
 Flere mindre aktiviteter ved Stampesletta som utnytter infra-

strukturen i området og utfyller opplevelsesmenyen, eks gyro-
trampoliner, alpine coaster (se bildet), klatrevegg etc 

 

 
 
 Dersom NTG flytter til et Idrettens Hus kan den gamle tomten være aktuell som tomt for over-

nattingsanlegg. Det er imidlertid ingen av de fire investorene vi har vært i dialog med som har 
pekt på denne tomten som den mest interessante. To av investorene mente at terrenget mellom 
NTG tomten og Kanten kan være en interessant tomt for utvikling av et overnattingsanlegg  
(terrasert). 

 
 
Område D: Kanten - Skistadion 
Deler av dette området har flott utsikt over Lillehammer by, samt nordover og sydover. Det er i tillegg 
nærhet til skiløyper, vandrestier og vannspeil/vannaktiviteter. Området er viktig både for idretten med 
Skistadion og tilhørende løyper og for innbyggerne som rekreasjonsområde. 
 
Langsiktige utviklingsmuligheter: 
 

 Utvikling av overnattingsanlegg. Fra toppen av hoppanlegget og sørover mot Kanalen anses som 
det mest interessante utviklingsområdet for hotell, hytter og leiligheter. Det bør i all hovedsak 
utvikles varme senger i dette området. Grovt anslått har det beskrevne arealet for utvikling av 
overnattingsanlegg en størrelse på ca 300dekar, hvorav 100daa anses som det mest sentrale 
området. Overnattingsanleggene som utvikles i dette området må planlegges helhetlig innen en 
sport-velvære-miljø profil. Aktuelle konsepter: 

 
o Hotell: 4-5 stjerners hotell, evts sportshotell som er kompleterende ift eksisterende tilbud 

i Lillehammer. 
 
o Selvstellsanlegg: Spesielt for idrettsmarkedet (topp og bredde) bør det også utvikles selv-

stellsanlegg i storhytter og leiligheter i randsonen rundt hotellet. Denne type anlegg er 
imidlertid også viktig i bedrifts- og turistmarkedet. I tillegg til utsikten er nærhet til at-
traktive vinter- og sommeropplevelser er en forutsetning for å lykkes med kommersiell 
utvikling i dette området. En meny av aktivitetstilbud bør gjøres tilgjengelig fra dette  

http://www.snowflex.com/�
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området (sykling, vandring, padling, fiske, riding etc – i tillegg til de som er nevnt under 
området C). 

 
o Camping: Helårscamping rettet mot idrettsinteresserte målgrupper kan utfylle de øvrige 

overnattingskonseptene og bør legges i randsonen ift hotell/hytter/leiligheter, enten i ret-
ning av Kanalen eller ved skistadion. 

 
 OL museum i forbindelse med hotell i området (se for øvrig omtale under C) 

 
 Rulleskiløype med to traseer, en på langrensstadion og en mot Kanten. Den siste traseen bør gå 

innom det mulige utbyggingsområdet. Rulleskiløype anses av NSF og NSSF som viktig for at de-
res utøvere skal legge enda mer aktivitet i området (samlinger etc). Traseene, eller deler av de, 
kan også anvendes for tidlig sesongstart på snø ved hjelp av snølagring gjennom sommeren evt 
innendørs snøproduksjon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sykkelpark. Sykling er en aktivitet i sterk vekst internasjonalt. I Nord-Amerika anses markeds-
grunnlaget på sykkel som større enn alpint. Lillehammer-regionen har ambisjon om å bli en  
ledende sykkelregion i Skandinavia. Det bør tilrettelegges sykkelstier, treningselementer og 
downhill i dette området, i tillegg til at området bør kobles mot lengre turmuligheter i retning av 
Nordseter/Hafjell eller Sjusjøen. 

  
 Turstier. Området er svært godt egnet til turgåing på stier eller mer tilrettelagte turveier. Gjen-

nom bedre skilting, flere treffpunkter til Mesna vassdraget, gapahuker etc. vil dette øke tilgang-
en for lokalbefolkningen til attraktive friluftsopplevelser. Dette vil også være viktig tilretteleg-
ging ift internasjonale turistmarkeder. Det legges opp til differensiert tilrettelegging ift terreng-
ets beskaffenhet og ønske om å kanalisere trafikken i enkelte områder. 
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 Vannbaserte aktiviteter. Fiske, kano/kajakk og bading i Mesna vassdraget og de nærmeste van-
nene. 

 
 Skistadion. For å kunne arrangere større mesterskap og World Cup innen skiskyting, kombinert 

og langrenn er det viktig å kontinuerlig oppgradere anleggene til de krav som stilles. Det bør i 
den forbindelse vurderes om langrenns- og skiskytterstadion kan gjøres om til ett anlegg med 
utgangspunkt i skiskytterstadion.  

 
 Det bør avsettes areal ved Skistadion til enkle overnattingskonsepter tilpasset  

idrett/skole/grupper for øvrig. 
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3.9 Innspill fra Olympiaparken næringsforum 
 
3.9.1 Innledning 
Parallelt med arbeidet med denne tematiske kommunedelplanen har 13 grunneiere i området etablert 
Olympiaparken Næringsforum. Olympiaparken Næringsforum har som formål å skape et møte- og 
samarbeidsforum for å koordinere aktivitet og styrke samarbeids- og næringsinteressene for 
grunneierne i området. Her gjengis Olympiaparken Næringsforums mulighetsvurderinger og øvrige 
innspill til dette planarbeidet. Innspillene er hentet fra notat utarbeidet av Næringsforumet til 
kommunestyremøte i Lillehammer kommune 20.mars 2009. 
 
3.9.2 Grunneiernes mulighetsvurderinger 
Majoriteten av grunneierne ser det som positivt at intensjonen og målet med planprogrammet for 
kommunedelplanen er at det innebærer en økt kommersiell og næringsmessig utvikling av området, 
samtidig som idrettens interesser og landskapsinteressene bevares i størst mulig grad.  
 
Med dette som utgangspunkt bør det prioriteres å satse på områder som har et forretningsmessig 
grunnlag og som tar hensyn til naturgitte forutsetninger, områdets ressurser, samt eksisterende 
kommersielle og ikke-kommersielle tilbud. 
 
Ut fra et markedsperspektiv vurderes det som mest gunstige alternativ å lokalisere kommersielle 
overnattingsanlegg i Kanthaugen-området. Dette området er i dag regulert til landbruksformål. Deler av 
området ønskes omregulert til næringsformål for eventuell fremtidig satsing fra grunneierne.  
 
Under vises et kart over Kanthaugen-området med omtrentlig plassering av mulige satsingsområder for 
utbygging, vurdert av Olympiaparken Næringsforum. 
 
Kartet er utarbeidet av Olympiaparken Næringsforum. Kartet viser Næringsforums innspill til utvikling 
av området. Kartet er ikke en eksakt arealdisponering, men en mulighetsvurdering. 
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3.9.3 Olympiaparken Næringsforums vurdering av mulige satsingsområder 
Kanthaugen-området har en unik beliggenhet i markedssammenheng, med panoramautsikt over 
Lillehammer by, nærhet til sentrum og direkte atkomst til turstier, sykkelveger, skitraséer og friluftsliv. 
En utvikling av Kanthaugen-området kan generere mer trafikk til OL-anleggene og eksisterende 
næringsliv i området. 
 
Målsettingen med en næringsmessig reiselivssatsing i området er å skape mer trafikk til eksisterende 
anlegg og skape nye arbeidsplasser ved nye anlegg. En eventuell utbygging samles i et konsentrert 
område for å bevare friluftsområdet, naturressursene og miljøet i Olympiapark-området i størst mulig 
grad. En konsentrert utbygging er også hensiktsmessig i forhold til tilrettelegging for vann og avløp, 
samt trafikale forbindelser. I tillegg øker det muligheten for økt attraktivitet og verdiskaping. 
 
En konsentrert og samlet utbygging vil gi området et attraktivt ”landsbypreg”. Samtidig er det kort 
avstand til Lillehammer sentrum. Et økt besøksvolum i Kanthaugen-området kan gi positive 
ringvirkninger for handelsstanden og øvrig næringsliv i Lillehammer. 
 
Det kan være aktuelt å bygge ut overnattingsanlegg, aktivitetstilbud og et vintersports-
/opplevelsessenter i området. Dette vil sammen bidra til å øke attraktiviteten til området, og vil gi både 
OL-anleggene og Lillehammer ytterligere attraksjonskraft. En kobling mellom Kanthaugen og sentrum 
vil forsterke næringslivet i Lillehammer sentrum. 
 
De merkede områdene på kartet viser mulige satsingsområder av nye reiselivsanlegg i Kanthaugen-
området, som er kort beskrevet nedenfor. 
 

I. Hotell med fellesfasiliteter 
Området nedenfor Kantvegen, sør for Kanten Kro, anses som en svært gunstig beliggenhet for et 
hotell. Hotellet bør gjerne også inneholde enkelte fellesfasiliteter for andre satsingsområder (for 
eksempel resepsjon for andre leilighets- og overnattingsanlegg i nærområdet, spa-
anlegg/badebasseng, kursrom, innendørs treningsfasiliteter mv.).  
 

II. Leilighetsanlegg for utleie/salg 
Området ovenfor Kantvegen, sør for og ovenfor parkeringsplassen, bør avsettes til 
leilighetsanlegg, både for salg og utleie.  
 
Området nedenfor Kantvegen/nord for Kanten kro, kan eventuelt bygges ut med utleieenheter og 
leiligheter.  
 

III.Camping 
Området mellom Kantvegen og Birkebeinervegen kan avsettes til camping-/caravanplass. Et 
mindre område på motsatt side av Birkebeinervegen (østsiden) kan avsettes for eventuell 
fremtidig utvidelse av en camping-/caravanplass. 
 

IV. Sentrums-/aktivitetsområde 
Et eventuelt nytt internasjonalt vintersportssenter kan lokaliseres nordøst for parkeringsplassen 
for Kanthaugen. Senteret kan være et utstillingsvindu for Lillehammer og Gudbrandsdalen overfor 
turister og tilreisende, i forhold til aktiviteter/opplevelser, produkter og lokalprodusert mat. 
Senteret kan også tilrettelegges for enkelte aktiviteter/opplevelser. Flytting av OL-museet til dette 
senteret på Kanthaugen kan vurderes for å skape ytterligere attraktivitet og trafikk til området, 
og derigjennom øke næringsgrunnlaget også for eksisterende bedrifter og anlegg. 
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V. Mesnaelva 
Området rundt Kanalen og Mesnaelva bør i størst mulig grad bevares som et tur- og 
rekreasjonsområde, men med tillatelse for tilrettelegging og oppsetting av mindre og enklere 
servicebygg for aktiviteter – uten store inngrep i naturen. 
 
Et mindre område nordvest for Kanalen kan avsettes til serviceområde for ulike aktiviteter, for 
eksempel service- og oppbevaringslokale av kanoer/kajakker mv., med  tilrettelegging for utleie 
av kanoer/kajakker. Framkommeligheten i elva må styrkes for å kunne padle til Nord-Mesna, noe 
som vil styrke friluftskvaliteten  i området. 
 
Videre bør området rundt Kanalen og Mesnaelva tilrettelegges ytterligere som turområde med 
stier, løyper, rasteplasser/bålplasser og gapahuker. Området bør ha en enklere tilrettelegging av 
bålplasser/rasteplasser og serviceanlegg for ulike grupper som idrettslag, skoleklasser og 
institusjoner, samt for individuelle personer. Dette gjelder både for de som ønsker å padle langs 
Mesnaelva og for gående.  
 
I samme område, nær Birkebeinervegen, bør det avsettes areal for en mindre fremtidig 
parkeringsplass for turgåere, skigåere, kanopadlere, syklister mv. for å kunne ta imot økt trafikk 
til området. 
 

VI. Ridetilbud 
Det bør opparbeides egne egnede rideveger i området, for ridning både sommer og vinter. Et 
ridetilbud, samt kanefart om vinteren og transport med hest og kjerre om sommeren, kan 
komplettere opplevelsestilbudet i området for turister/tilreisende og lokalbefolkning, samtidig som 
det gir økt næringsgrunnlag for et hestesenter. 
 
I nærheten av Birkebeineren Hestesenter ved skistadion bør det avsettes areal for en enklere 
overnattingsbedrift for rideskole/rideleir. Bygget kan også brukes til leirskole og treningssamlinger 
mv. I tillegg er det behov for en boenhet for bestyrer og 1-2 hybelleiligheter for ansatte i 
nærheten av hestesenteret. Med hensyn til driften og ansvaret for hestene er dette ønskelig for å 
sikre en eventuell døgnkontinuerlig vakt. 
 

VII. Skistadion 
Det bør utarbeides en egen utviklingsplan for Skistadion. 
 
Et mulig satsingsområde ved Skistadion kan være å anlegge en park med dyr. Dette kan øke 
attraktiviteten til området. 
 

VIII. Videre forbindelse 
Det vil være viktig å koble Kanthaugen og Olympiapark-området videre til Sjusjøen, Natrudstilen, 
Nordseter og Hafjell. Tydelige skilt for syklister og skigåere er viktig i denne sammenheng. 
 

IX. Lysgårdsjordet 
Lysgårdsjordet må bevares som et landbruksområde, for å sikre en grønn lunge mellom byen og 
Kanthaugen. 
 

X. Private fritidsboliger/private boliger 
Det bør avsettes framtidige arealer for private fritidsboliger/leiligheter og private boliger 
(boligområde) på oversiden av Sjøsetervegen. 
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XI. Transport 
For både eksisterende næringsvirksomhet og for eventuell ny næringssatsing er det viktig at det 
vil foreligge et tilgjengelig, fast og kontinuerlig offentlig transporttilbud til området. 
Transporttilbudet bør gå kontinuerlig i aksen Skysstasjonen - Lilletorget – Olympiaparken – 
Kanthaugen – Birkebeineren Skistadion. 

 
3.9.4 Olympiaparken Næringsforums innspill til eierforhold/driftsmodell 
De aktuelle satsingsområdene bør reguleres for næringsformål.  
 
Grunneier av aktuelt utbyggingsområde (som vist på kartet) skal ha selvråderett over egen grunn. Det 
betyr at grunneier kan stå for utbygging og drift av anlegg selv, eller leie bort grunn til andre 
grunneiere/andre interessenter. Dersom grunneier leier ut grunnen til et utbyggingsselskap, lages en 
avtale mellom grunneier og utbyggingsselskap som ivaretar rettighetene til begge parter. 
Utbyggingsselskap kan drifte selv eller overlate drift av anlegg til et driftsselskap.  

 
3.9.5 Olympiaparken Næringsforums innspill til forvaltning av fellesgoder 
I forhold til fellesgoder må det sikres at grunneiere som stiller grunn til friarealer, får betalt for dette. 
Grunneiere i området må få betaling for å stille grunn til disposisjon til løyper, opparbeidede 
stier/gangveger/ridestier mv. 
 

3.9.6 Ønskede rammevilkår fra kommunen slik Olympiaparken Næringsforum ser det 
I næringsforumet fokuseres det på viktigheten av at grunneierne engasjerer seg sterkere i 
næringsutviklingsarbeidet og i øvrig lokalt næringsliv. 
 
Kommunen må tydeliggjøre hva som konkret ønskes oppnådd av utvikling i området. Planlegging og 
utvikling av området må skje gjennom samarbeid mellom grunneiere, kommunen, eksisterende 
næringsaktører i området og eventuelle andre interesserte næringsaktører. 
 
Det må utarbeides tydelige rammevilkår for utviklingen i området. Det er viktig i det videre arbeidet at 
det dannes prosesser som skaper forutsigbarhet og tillit, og hvor grunneierne er en naturlig part i videre 
planlegging.  
 
Kommunen må i sin politikk være opptatt av at grunneierne er aktive aktører for å utvikle området.  
Dette må også omfatte annet lokalt næringsliv. Grunneierne mener det er mye å hente ved å legge til 
rette for et sterkt lokalt engasjement i utviklingen av området. Derfor oppleves det som positivt at 
kommunens administrasjon i løpet av det siste året har arbeidet aktivt for et sterkere 
grunneierengasjement for den framtidige utvikling av området. 
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3.10 Oppsummering - temakart Utviklingspotensial 
Basert på innspill både fra arbeidsgruppen for kommersiell utvikling, investormiljøene som prosjektleder 
har diskutert planen med samt grunneiernes innspill, er det utarbeidet følgende mulighetskart som 
synliggjør arealene innenfor planområdet med størst potensial for kommersiell utvikling innen 
overnattingsanlegg og tilknyttet aktivitets – og servicetilbud. 
Utover arealene som er merket i kartet er det i dette kapitlet pekt på utviklingspotensial både på 
Stampasletta og ved skistadion. 
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3.10.1 Temakart Utviklingspotensiale 
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4. AREALMESSIGE KONSEKVENSER OG 
UTREDNINGSBEHOV I FORHOLD TIL KOMMERSIELL 
UTVIKLING 

4.1.1 Innledning 
Dette kapittelet er en sammenstilling og en oppsummering av kap. 2 og kap.3, sett i forhold til 
konsekvenser og utredningsbehov. 
 
Eventuelle konsekvenser ved realisering av synliggjort utviklingspotensial er vurdert ut fra dagens 
situasjon tilknyttet de enkelte deltema. 
 
4.1.2 Planområdets kvaliteter 
Det er i kap.2 gjort en omfattende utredning av dagens situasjon. Kap. 3 gir en oversikt over områdets 
muligheter og begrensninger. 
 
Utredningen av dagens situasjon omfatter følgende deltema; 
 

 Friluftsliv 
 Idrett 
 Vilt og naturområder 
 Landskap 
 Landbruk 
 Veg, transport, parkering 
 Næring 

Gjennom disse utredningene har en fått kartlagt hvilken betydning Olympiaparken har for de ulike 
deltemaene, og hvilke delområder innenfor Olympiaparken som er meget viktige og viktige med 
utgangspunkt i de ulike deltemaene.  Konklusjonene er presentert i et temakart for hvert deltema.  
 
Det er også utarbeidet et kart som viser en samlet verdivurdering av området. 
 
Områder som ut fra en helhetsvurdering er meget sårbare for nye tiltak, og hvor nyetableringer vil få 
store konsekvenser, er definert som konsekvensområder. 
 
Områder som ut fra en helhetsvurdering er sårbare for nye tiltak, men hvor konsekvensene i stor grad 
avhenger av type tiltak og tiltakets plassering og utforming, er definert som vurderingsområder. 
 
Deler av planområdet som defineres som  meget viktig for friluftslivet, men hvor det ikke vurderes å 
være konflikt med andre deltema, er definert som vurderingsområde med hensyn til friluftsliv. 
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Konsekvensområder 

Området ved Badedammen tilknyttet nedre del av Mesnaelva, er definert som konsekvensområde med 
utgangspunkt i områdets meget store betydning for friluftslivet. 
 
Hele sonen langs Mesnaelva (hovedsakelig innenfor 100-metersbeltet) er definert som 
konsekvensområde med utgangspunkt i områdets meget store betydning for natur, landskap og 
friluftsliv. 
 
Området rundt Abbortjern og den nordligste delen av planområdet, med sørhellinga på nordsiden av 
Nordsetervegen, er definert som konsekvensområde med utgangspunkt i områdenes meget store 
betydning for natur, landskap og friluftsliv. 
 
Lysgårdsjordet og øvre del av jordet ved Randgård er definert som konsekvensområde med 
utgangspunkt i områdenes meget store betydning for landbruk og landskap. Disse jordbruksarealene er 
meget viktige for opplevelsen av området i fjernvirkning. Disse jordbruksområdene er også meget 
viktige fordi de gir Lillehammer den karakteristiske avgrensningen, med et belte av dyrket mark mellom 
byen og de skogkledde områdene utenfor. 
 
Vurderingsområder 

Stampesletta er definert som vurderingsområde med utgangspunkt i områdets meget store betydning 
for idretten, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. 
 
Søndre del av jordet ved Randgård er definert som vurderingsområde med utgangspunkt i områdets 
store betydning for landbruket. 
 
Kanten og Kanthaugen med Lysgårdsbakken er definert som vurderingsområde med utgangspunkt i 
områdenes meget store betydning for landskapet og for idretten. 
 
Den karakteristiske terrengformen innenfor Kanten er også definert som vurderingsområde fordi den 
har stor betydning for landskapsopplevelsen i området. 
 
Området mellom skistadion, Abbortjern og Mesnaelva er definert som vurderingsområde fordi det har 
stor betydning for friluftslivet. 
 
4.1.3 Kommersiell og næringsmessig utvikling av Olympiaparken 
I planprogrammet for tematisk kommunedelplan for Olympiaparken heter det blant annet : ”Målet med 
å utarbeide en tematisk kommunedelplan for Olympiaparken er å etablere bærekraftige rammer for 
framtidig drift og utvikling av OL – anleggene. Dette innebærer økt kommersiell og næringsmessig 
utvikling samtidig som idrettens og landskapsinteressene i størst mulig grad skal ivaretas” 
 
Det er gjennom arbeidet med tematisk kommunedelplan gjort undersøkelser for å kartlegge hvilke 
områder innenfor Olympiaparken som vil være attraktive for en eventuell kommersiell og 
næringsmessig satsning i området. Konklusjonen av denne kartleggingen var at det er områdene 
Kanthaugen, litt innenfor Kanthaugen og Kanthauglia , med knutepunkt på Kanten,  som var de 
interessante områdene for en eventuell næringsmessig og kommersiell utvikling. 
 
Disse områdene er visualisert i temakart Utviklingspotensial. 
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4.1.4 Konsekvenser av tiltak, definert i temakart Utviklingspotensial, i Olympiaparken 
vurdert ifra null-alternativet (dvs. dagens situasjon) 

 
I arbeidet med tematisk kommunedelplan for Olympiaparken har en brukt en inndeling av planområdet i 
fire delområder; 
 

 Område A: Stampesletta 

 Område B: Lysgård - Ersgård – Randgård 

 Område C: Kanthaugen, fremre del 

 Område D: Kanten  - Skistadion 

I denne oppsummeringen har vi tatt utgangspunkt i en tilsvarende inndeling. Område A og område B 
behandles for seg, fordi dette er klart avgrensede områder i forhold til dagens situasjon og i forhold til 
konsekvensvurderinger knyttet til eventuelle fremtidige tiltak i Olympiaparken. Områdene C og D 
vurderes imidlertid under ett, fordi de på mange områder er sammenfallende i forhold til dagens 
situasjon og i forhold til konsekvensnivå. 
 
Det bør imidlertid understrekes at hele planområdet har en samlet betydning for de enkelte deltema, og 
at de dermed totalt sett må vurderes i sammenheng. 
 
Område A 

For område A er det gjennom planarbeidet ikke konkret definert interesse for området til næringsmessig 
og kommersiell utvikling utover en utvikling av dagens aktiviteter og anlegg. 
 
Framtidig utvikling av Stampesletta forholder seg dermed til behov påpekt gjennom analysen av dagens 
situasjon. Det vil si at utviklingspotensialet er tilknyttet utvikling av området som arena for organisert 
idrett, fysisk aktivitet, arrangement, idrettscampus og andre tilhørende fasiliteter. 
 
Hele Stampesletta er vist på temakart Idrett som meget viktig. Enhver nedbygging/omdisponering av 
arealer vil få meget store konsekvenser for aktiviteten i anlegget. De kommunale anleggene på 
Stampesletta er primært for lokal idrettsaktivitet. Barn og unge utgjør den største brukergruppen. Det 
er allerede nå underkapasitet på anlegg for denne gruppen og behovet må forventes å øke ytterligere. 
Videre vil det være behov for nye typer aktivitetsanlegg i fremtiden. Det er derfor viktig å ha mulighet 
for fremtidig videreutvikling av anlegget. 
 
Områdets utforming, med store åpne flater i tilknytning til stor hallkapasitet og god tilgjengelighet, gir 
også stor fleksibilitet med tanke på videreutvikling av området tilrettelagt for store arrangement. 
 
Området har også en meget viktig funksjon som ”portalen” til Olympiaparken for de som kommer i 
bil/buss og for gående fra sentrum. Dette må forsterkes ytterligere ved bedret infrastruktur til, og 
igjennom, området. Dette må forsterkes også med tanke på at området er utgangspunkt for friluftsliv, 
ved tilgang til Mesnaelva og de store sammenhengende natur- og friluftsområdene i og i tilknytning til 
Olympiaparken. 
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Område B 
For område B er det gjennom planarbeidet ikke konkret definert interesse for områder til næringsmessig 
og kommersiell utvikling. Det foreligger ingen foreslåtte tiltak. I disse områdene vil dermed dagens are-
albruk bli opprettholdt.  
 
Område B er definert som meget viktig område for landbruk og landskap. 
De store, sammenhengende, dyrkete arealene er meget viktige jordbruksarealer med høy produksjon, 
god arrondering og gunstig beliggenhet.  Omdisponering av disse arealene vil ha store konsekvenser, og 
vil komme i sterk konflikt med landets nasjonale jordvernstrategi.  Omdisponering av disse arealene er 
også meget uheldig for kulturlandskapet i området. For Lysgård er det også viktig å vurdere 
konsekvenser av tiltak i nærliggende områder, inkludert Kanthauglia, som kan påvirke opplevelsen av et 
helhetlig vernet bygningsmiljø. 
 
Disse jordbruksarealene er også meget viktige for opplevelsen av området i fjernvirkning. I tillegg er de 
svært viktige fordi de gir Lillehammer den karakteristiske avgrensningen, med et belte av dyrka mark 
mellom byen og de skogkledde områdene utenfor. 
 
For landskapsopplevelsen vil en omdisponering av disse arealene få meget store negative konsekvenser. 
 
Området har også en meget stor verdi/betydning i kommunikasjonen mellom Stampesletta og de store 
sammenhengende natur- og friluftsområdene i og i tilknytning til Olympiaparken (eks. Gamle 
Nordseterveg, nedfartsløypa). 
 
Område C og Område D 

Interesseområdene som er synliggjort gjennom undersøkelser knyttet til kartlegging av attraktive 
områder innenfor Olympiaparken for næringsmessig og kommersiell utvikling, berører både område C 
og område D. Vi velger derfor i denne delen av rapporten å behandle disse to områdene under ett. 
 
Områdene som er definert som potensielle utviklingsområder, Kanthaugen og Kanthauglia, er områder 
som i verdivurderingen av planområdet er definert som vurderingsområder med spesielt fokus på 
landskap. 
 
Konsekvenser for landskapet 

Den skogkledde åsryggen som utgjør Kanthaugen og Kanthauglia er en viktig vegg i landskapsrommet 
som Lillehammer by ligger i. Dette området er meget viktig i fjernvirkning. Den skogdekte åsryggen er 
et vesentlig landskapselement når man betrakter området på avstand. Dette gjelder enten man 
betrakter området fra sør, vest eller nord. Lysgårdsbakken er et konstruert element som er lagt inn 
midt i åsryggen. Bakken er blitt en severdighet, og dette bidrar til økt visuelt fokus også på landskapet 
bakken ligger i. Skogen inntil hoppbakken er meget viktig i nærvirkning. Skogen gir hoppbakken den 
omramming som er nødvendig for at den skal fremstå som et skulpturelt element i landskapet. 
 
Den skogdekte åsen som rammer inn byen er viktig for å opprettholde en klar avgrensning av byen.  
Den markerte skogbremmen danner horisontlinja fra de fleste ståsteder, og er et meget viktig 
landskapselement både i fjernvirkning og i nærvirkning. Vegetasjonen i horisontlinja er noen steder 
brutt som en konsekvens av de inngrep som er gjort i Kanthaugen. 
 
I temakart Landskap er det lagt inn en sone som defineres som horisontlinja. Hva som oppleves som 
horisonten avhenger av ståsted. Områdene innenfor den definerte sonen er de områdene som fra de 
fleste ståsteder  oppleves som horisonten.  Siden dette ikke er helt eksakt, må det legges inn en 
buffersone inntil den definerte horisontlinjen. Buffersonen strekker seg fra Kantvegen og fram til 
definert sone mot sørvest. 
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Alle inngrep i områder som er definert som meget viktige for landskapsopplevelsen i fjernvirkning, og 
alle tiltak som påvirker horisontlinja, vil få meget store landskapsmessige konsekvenser. Dette gjelder 
ikke bare tiltak i form av bygde elementer. Store inngrep i vegetasjonsbildet vil også gi store 
konsekvenser.  
 
Hvor omfattende konsekvenser nye tiltak vil få for landskapet avhenger av type tiltak, tiltakets form og 
plasseringen av tiltaket. En utbygging i området som tilpasses landskapet vil kunne gjennomføres uten 
store visuelle konsekvenser, selv om tiltaket plasseres innenfor definert buffersone for horisontlinja. 
Tiltakene vil da ikke påvirke landskapsopplevelsen og opplevelsen av Lillehammer fra avstand. I 
Kanthauglia vil aktivitetstiltak uten bygde elementer kunne tilpasses.  
 
Konsekvensene for landskapet ved gjennomføring av kommersielle og næringsmessige tiltak på Kant-
haugen og i Kanthauglia refererer seg til de områdene som direkte tas i bruk til konkrete tiltak. 
 
Tiltak i dette området vil imidlertid også generere økt aktivitet i Olympiaparken for øvrig. Dette kan 
igjen medføre konsekvenser for også friluftsliv, idrett, natur og landbruk. 
 
Konsekvenser for friluftsliv 

Tiltak i områdene Kanthaugen og Kanthauglia vil få konsekvenser for friluftslivet ved direkte 
arealbeslag, slik at tilgjengelighet og fremkommelighet reduseres. Dette er konsekvenser det er mulig å 
redusere ved bevisst planlegging. Det er en forutsetning at tilgjengeligheten fra Stampesletta og 
Lillehammer by opp mot Kanthaugen og videre inn i planområdet opprettholdes gjennom gang-
/turveger og løyper/stier tilpasset friluftslivet, dvs med et belte av vegetasjon på begge sider. 
 
Konsekvenser for idrett 

Tiltak i området vil kunne få konsekvenser for idretten ved at eksisterende idrettsanlegg blir berørt.  
Det må avsettes tilstrekkelig areal for omlegging av berørte anlegg, slik at idrettstilbudet i området 
opprettholdes på minst samme nivå som i dag. 
 
Konsekvenser for natur 

Elv-, myr- og våtmarksområdet som strekker seg fra Kroken opp til plangrensa langs Mesna er et meget 
viktig viltområde som inneholder flere arter man har et ansvar for å ta vare på. Området representerer 
dessuten en sjelden naturtype som det er svært viktig å ta vare på. 
 
Ethvert tiltak i dette området, eller tiltak i andre områder som øker aktiviteten i dette området,  vil 
kunne få meget store konsekvenser. 
 
Den delen av planområdet som berører de sammenhengende leve- og trekkområdene i nordøst 
defineres som viktige for hjortevilt. Disse sammenhengende leve- og trekkområdene har større 
utbredelse enn det som er definert som viktig innenfor planområdet, men tiltak/utbygging vil 
begrense/redusere disse områdene. Tilrettelegging for idrett og friluftsliv vil ikke representere samme 
trusselnivå som for eksempel utbygging av hytter m.m.   
 
Store deler av skogområdene er definert som leveområde for elg og rådyr, jfr. kart. Trusselnivå i forhold 
til forstyrrelser er lite til middels for hhv rådyr og elg. De kumulative effektene av utbygging og økt bruk 
vil på sikt få konsekvenser for disse artenes bruk av leveområdene. 
 
Kantsoner og områder med godt skjul er også viktige for rådyra og vinterstid kan bratte lisider med tett 
skog være viktige for rådyra, ettersom det i slike områder vil være lite snø.  
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Trusselnivået i forhold til forstyrrelser på rådyr er i stor grad begrenset. Tilrettelegging for aktiviteter og 
friluftsliv, såfremt slik ferdsel og aktivitet er kanalisert etter faste traseer, vil ha liten betydning for 
rådyras bruk av leveområdene. Det er likevel viktig å merke seg at områdets kvaliteter mht skjul har 
vel så stor betydning som graden av tilrettelegging og bruk. 
 
 
Konsekvenser for landbruk 

Landbruksarealene innen planområdet er et viktig element i det totale landskapsbildet.  
 
De store sammenhengende dyrka arealene er meget viktige jordbruksarealer med høy produksjon, god 
arrondering og gunstig beliggenhet.  Omdisponering av disse arealene vil ha store konsekvenser, og vil 
komme i sterk konflikt med landets nasjonale jordvernstrategi.  Omdisponering av disse arealene er 
også meget uheldig for kulturlandskapet i området. 
 
De mindre sammenhengende jordbruksarealene er viktige i landbrukssammenheng og har stor 
betydning for den enkelte eier. Arealene er avgjørende for de enkelte eiendommers 
landbruksproduksjon. De er viktige i kulturlandskapet som åpne grønne arealer. Det gjelder også 
innmarksbeitene knyttet til disse eiendommene. Utmarksbeite som er avgrenset med utmarksgjerde er 
viktig for landbruket i Lillehammer.  
 
Konsekvenser for veg, transport og parkering 

Vegnettet i området vil ha kapasitet og standard til å tåle en betydelig økt trafikk. Parkering må løses 
slik at det ikke forsterker de negative effektene på friluftsliv, landskap og naturmiljø. Generelt vil økt 
biltrafikk være negativt for de andre verdiene i området. Det bør derfor søkes etter alternative løsninger 
som i størst mulig grad reduserer bilbruken i området. 
 
Konsekvensnivå 

Det er pekt på at tiltak i planområdet vil medføre konsekvenser på varierende nivå for de ulike deltema. 
Det er viktig å skille mellom konsekvenser det er mulig å gjøre noe med, og konsekvenser det ikke er 
mulig å gjøre noe med. De alvorligste konsekvensene er de hvor det ikke finnes gode avbøtende tiltak. 
Oppføring av bygninger som ikke tar hensyn til landskapet og de visuelle konsekvensene, er eksempel 
på irreversible tiltak som gir alvorlige konsekvenser.  
 
Konsekvenser det er mulig å gjøre noe med er mindre alvorlig. Det er alvorlig å beslaglegge viktige løy-
petraseer, men mindre alvorlig dersom det er satt av areal til omlegging av traseen. 
 
Utredningsbehov 

Det er gjennom dette kapitlet, og med henvisning til kapittel 2, tilstrekkelig dokumentert behovet for å 
se hele området under ett ved en framtidig regulering. Et hvert tiltak innenfor planområdet bør utløse 
krav om en samlet reguleringsplan for hele planområdet (Olympiaparken).  
 
En samlet reguleringsplan skal ivareta mange hensyn, ref. deltema i kap. 2. som igjen medfører at en 
regulering av hele området vil utløse krav om konsekvensutredning i henhold til forskrift om 
konsekvensutredninger kap. II § 3c. i plan- og bygningsloven. 
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4.1.5 Temakart Samlet verdivurdering 
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5. EIERSKAP OG FINANSIERING  

5.1 Arven etter de XVII Olympiske Vinterleker 
LOP ble etablert i 3. desember 1990, den gang under navnet Lillehammer Olympia Vekst AS (selskapet 
skiftet navn til LOP i januar 1999).  På etableringstidspunktet var eierne Lillehammer, Øyer og Ringebu 
kommune, samt Lillehammer-OL 94 AS.  Selskapet ble opprettet for å være en eier- og 
driftsorganisasjon til de Olympiske anleggene som ble bygget i de tre eierkommunene. 
 

I de første årene hadde selskapet både eier- og driftansvar for anleggene, fram til selve OL arrange-
mentet, da Lillehammer-OL 94 AS overtok driftsansvaret i forbindelse med gjennomføringen av de XVII 
Olympiske Vinterleker. Etter OL ble driftsansvaret overført til Lillehammer Utvikling AS for en kortere 
periode, for så igjen å bli lagt til LOV/LOP AS fra sommeren 1995. Etter at kommunen Ringebu og Øyer 
trakk seg ut av selskapet i 1996 og 1997 har Lillehammer kommune eiet selskapet 100 %, og selskapet 
har hatt eier- og driftsansvar for de fem OL-anleggene som ligger i Lillehammer kommune. 

 
I perioden fra 1998 og fram mot 2004 utviklet selskapet seg gradvis til å ta et større ansvar i tilknytning 
til akkvisisjon og gjennomføring av ulike arrangementer.  I denne perioden opplevde en at 
opplevelsesarrangementer for næringslivet var et interessant markedssegment, noe som resulterte i at 
en fra og med sommeren 2004, styrket satsningen ytterligere.  I 2007 kom hele 60 % av selskapets 
omsetning fra denne målgruppen, og avdelingen Olympiaparken Event hadde opparbeidet seg en sterk 
regional posisjon i dette markedet.  I årene 2006 – 2008 har en i tillegg lykkes med å øke omsetningen 
fra idrettsmålgruppen, fortrinnsvis gjennom en styrket satsning på Håkons Hall Sportssenter. 
 
5.1.1 Etterbruksfondet/Etterbruksplanen 
For å sikre videre drift og utvikling av de store idrettsanleggene som ble realisert i forbindelse med 
OL’94, ble det utarbeidet en etterbruksplan, samt opprettet et etterbruksfond.  Etterbruksfondet ble delt 
i tre lokale fond (Hamar, Gjøvik og Lillehammer), samt et regionalt fond.  Ansvaret i de respektive 
fondene var som følger: 
 
Lokalt ansvar: 

 Daglig drift og vedlikehold av idrettsanleggene, herunder markedsføring knyttet til den løpende 
utnyttelsen av anleggene. 

 Produktutvikling med utgangspunkt i – eller med tilknytning til – anleggene for dermed å gjøre 
dem mer attraktive som besøksmål og som åsted for ulike typer arrangementer. 

 
Regionalt ansvar: 

 Markedsføring, profilering og akkvisisjonsarbeid som tar sikte på å gjøre hele OL-regionen kjent 
og attraktiv.  Delvis gjennom selve markedsføringen og delvis ved å få plassert større mediafo-
kuserte arrangementer i regionen.  Store, internasjonale idrettsarrangementer vil være det pri-
mære, men også andre typer arrangementer kan – alene, eller koordinert med et idrettsarrang-
ement, i høy grad tjene målsetningen. 

 Forretningsutvikling basert på kompetanse og systemer som er bygget opp i forbindelse med 
OL. 

 



 
OLYMPIAPARKEN 92 
 
 
 
 
 
 

g:\fagenheter\strategi og utvikling\_prosjekter\olympiaparken\tematisk kommunedelplan 4.11.2009.doc 

 

Av en total pott på 400 mill kroner ble fondet fordelt som følger: 
 

 Hamar 59 mill kroner  (Vikingeskipet og Hamar OL- Amfi) 
 Gjøvik  27 mill kroner  (Fjellhallen) 
 Lillehammer* 20 mill kroner  (Kvitfjell) 
 Lillehammer 146 mill kroner (Håkons Hall, bob- og akebanen,  

Lysgårdsbakken, freestyleanlegget og 
Birkebeineren skistadion) 

 Regionalt   18 mill kroner (øremerket OL-museum) 
 Regionalt   99 mill kroner (arrangementsakkvisisjon, næringsutvikling) 

 
* Kvitfjell sin del av Etterbruksfondet ble overført til ny eier av anlegget i forbindelse med tildelingen av 
status som nasjonalanlegg i fartsdisipliner. 
 
Størrelsen på de lokale etterbruksfondene ble fastsatt ut i fra forventede driftsunderskudd i de ulike 
anleggene.  For anleggene i Lillehammer var det forventet et årlig driftsunderskudd på 12 mill kroner 
(eksklusive Kvitfjell).  Videre ble det forutsatt at eierkommunene skulle bidra med årlige driftstilskudd 
for å dekke den lokale bruken av anleggene.  Satsene for de kommunale driftstilskuddene ble fastsatt 
til: 

 Gjøvik  50 % 
 Hamar 40 % 
 Lillehammer 30 % * 

 
*) Lillehammers andel på 30 % skulle beregnes av tilskuddsbehov eksklusive Lillehammer Olympiske 
Bob- og Akebane.  På grunn av anleggets spesielle karakter ble det bestemt at driftsunderskuddet i sin 
helhet skulle dekkes av Etterbruksfondet. 
 

Som det framgår av tabellen ovenfor, var Lillehammers andel av etterbruksmidlene på 146 mill. kroner. 
Lillehammers etterbruksmidler forvaltes av Stiftelsen Lillehammer Etterbruksfond, som siden oppstarten 
i 1994 har utbetalt 194 mill. kroner i tilskudd. Av dette er 176 mill. kroner drifts- og investeringstilskudd 
til de fem OL-anleggene i Lillehammer kommune. En førolympisk tilretteleggingsinvestering i Håkons 
hall på i underkant av 13 mill. kroner er inkludert i dette beløpet. De 18 mill. kronene som er utbetalt til 
andre inkluderer blant annet 6,1 mill. kroner som i 2008 ble bevilget for at Lillehammer kommune skulle 
kjøpe aksjer i Hafjell Alpinanlegg. 

Ved utløpet av 2008 gjenstår rundt av 40 mill. kroner av etterbruksfondet. Forutsatt at disse i sin helhet 
brukes til drift og investeringer i OL-anleggene, vil samlet tilskudd som er utbetalt til disse anleggene 
når fondet er oppbrukt utgjøre 216 mill. kroner. 

 
5.2 Formål / forretningside 
Oppdraget som Lillehammer Kommune har gitt styret i LOP er nedfelt i selskapets formålsparagraf som 
følger: 

”Selskapets formål er på forretningsmessig basis å eie, drive, vedlikeholde og utvikle anlegg 
bygget for OL’94 og annen virksomhet som har sammenheng med dette”. 

 
Styret i LOP har i sin tolkning av formålsparagrafen lagt følgende til grunn: 
 

 Selskapets primære oppgave er å tilby idretten idrettsfasiliteter av høy kvalitet og stor tilgjenge-
lighet.  Styret har erkjent at drift av idrettsanlegg er ulønnsomt. 

 Selskapet skal drive kommersiell virksomhet som bidrar økonomisk til driften av anleggene. 
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Som en videreutvikling av formålsparagrafen har selskapet vedtatt en samlende forretningside: 
 

”Lillehammer Olympiapark skal være en profesjonell tilbyder av førsteklasses anlegg og 
opplevelser for idrett, næringsliv og turisme” 

 
I forretningsideen over har en vektlagt at arven etter OL skal videreføres, dette innebærer at selskapet 
skal etterstrebe å levere høy kvalitet på de produkter en tilbyr sine målgrupper, herunder både de 
fysiske produktene (anleggene) og kompetanse. 
 
5.3 Internasjonal kartlegging 
I forbindelse med planarbeidet har prosjektledelsen gjennomført en kartlegging av utvalgte tidligere 
vinter-OL-arrangører.  Kartleggingen har særlig tatt for seg hvordan anleggene er eid og finansiert, 
hvilket formål de har, hvilke anlegg som driftes og den videre strategien for selskapene/anleggene. Her 
trekkes fram resultater fra to av etterbruksselskapene;  hhv Olympiaworld Innsbruck (lavest 
tilskuddsbehov) og Lake Placid Olympic region (høyest tilskuddsbehov) 
 
 

Olympiaworld Innsbruck 

    
Anlegg: 
- Olympic Hall 
- Tiroler Wasserkraft   
   Arena 
- Tivoli Stadium 
- Sport Center Tirol 
- Olympic Bobsled, 
Luge  
   & Skeleton run 
- Outdoor Sport cites 

Eierskap og 
finansiering: 
- Aksjeselskap, eid 50% 
av kommune og 50% 
Tyrol 
- Eierne dekker 
underskudd 
- Investeringer dekkes 
av kommune, delstat 
og stat med 1/3 hver 

Formål: 
- Drifte anlegg og 
skaffe arrangementer 
som gir øk. 
ringvirkninger og 
turisme i regionen 
 
- Skaffe min ett årlig 
stort arrangement 

Annet: 
- 800.000 besøkende 
årlig 
 
- 40 ansatte 
 
- omsetning i 2007 på 
6,5 mill Eur – gikk 1,4 
mill Eur i underskudd 

 

http://www.olympiaworld.at/OW_ENG/C/C100.php�
http://www.olympiaworld.at/OW_ENG/C/C200.php�
http://www.olympiaworld.at/OW_ENG/C/C500.php�
http://www.olympiaworld.at/OW_ENG/C/C400.php�
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Lake Placid Olympic region 

   

Anlegg: 
- Olympic center 
- Olympic jumping 
complex 
- Olympic sports 
complex 
- Olympic museum 
- Freestyle Aerial 
center 
- Whiteface 
- Gore Mountain 

Eierskap og 
finansiering: 
- En organisasjon som 
eies av delstaten 
 
- Hvert anlegg egen 
økonomisk enhet 
 
- 33 mill $ i årlig 
driftstilskudd 

Formål: 
- Utvikle 
attraksjonskraften 
hele året (for å 
minimalisere offentlig 
finansiering), 
folkehelse, trening og 
konkurranser 

Annet: 
- 1122 ansatte (hel og 
deltid) hvorav 72 i 
adm. 
 
- omsetning i 2007 
var 33 mill. dollar 
 

 
Felles for disse to tidligere OL-byene, samt Salt Lake og Vancouver/Whistler er et sterkt offentlig 
eierskap og finansiering – på et eller flere nivåer (lokalt, regionalt og nasjonalt nivå). Alle har fokus på 
idrett, arrangement og kommersielle målgrupper. Ingen av de drives med bedriftsøkonomisk 
lønnsomhet, men har snarere en rolle for å skape regional vekst innen idrett- og reiseliv. 
 
5.4 Alternative eierskaps- og finansieringsmodeller 
Lillehammer kommune er eneaksjonær i LOP. Selskapet eier og drifter alle de fem OL- anleggene. 
Anleggene er (delvis) finansiert med drifts- og investeringstilskudd fra Stiftelsen Lillehammer 
Etterbruksfond. Stiftelsen er selveiende, men styremedlemmene oppnevnes av Lillehammer 
formannskap. Etterbruksfondet forventes oppbrukt omkring 2015. Som del av mandatet for dette 
planarbeidet har vært å se på ulike eierskaps- og finansieringsmodeller. 
 
Noen av de grunnleggende spørsmålene som har vært diskutert i prosessen har vært: 
 

1. Hvilket formål ønsker dagens eier at selskapet og anleggene skal ha? 
2. Er det viktig med offentlig eierskap? 
3. Hvilke virkemidler har Lillehammer kommune for å sikre anleggene og selskapet økonomisk ef-

fekt av næringsutvikling i Olympiapark-området? 
 

Figuren nedenfor viser ulike alternativer for eierskap og finansiering som har vært diskutert i prosessen 
med dette planarbeidet. 
 
Alternativene er plassert langs en akse med offentlig og privat eierskap / finansiering som ytterpunkter. 
De ulike modellene gjennomgås hver for seg; det er imidlertid ikke utenkelig at løsningen er en 
kombinasjon av flere av disse alternativene. 
 
Det fordres sterke eiere som i tillegg til driftstilskudd også evner å bidra til investeringer i anleggene. 
 



 
OLYMPIAPARKEN 95 
 
 
 
 
 
 

g:\fagenheter\strategi og utvikling\_prosjekter\olympiaparken\tematisk kommunedelplan 4.11.2009.doc 

 

  
 
 

Fylle opp fondet m 
statlige midler 

Offentlige eiere;
Stat-fylke-kommune

100% 
offentlig 

100% 
kommersiell

Eierskap 

Finansiering

Selge aksjene til 
helkommersiell aktør

Fusjonere med andre øk 
motorer, eks Hafjell Alpins.

Redusere aktivitet / 
selge ut enkeltanlegg

Øke inntektene fra 
eksisterende/nye prod.

Utbyggingsbidrag fra
Utviklere i området

LOP 
venneforening

Fellesgode-
Finansiering (”kurtax”)

Offentlige tilskudd
Stat - fylke - kommune

Sponsorer / avtaler, eks
Color Håkons Hall

Tilskudd fra
idretten

1 2 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12



 
OLYMPIAPARKEN 96 
 
 
 
 
 
 

g:\fagenheter\strategi og utvikling\_prosjekter\olympiaparken\tematisk kommunedelplan 4.11.2009.doc 

 

 
1. Den internasjonale kartleggingen viser at mange tilsvarende selskap og anlegg har et delt 

eierskap mellom kommune, region/fylkeskommune og stat. De anses i stor grad som viktige 
kraftsentra for idretten og regionale vekstsentra for kommersiell utvikling, men anses ikke å 
kunne driftes bedriftsøkonomisk lønnsomt. Ser en på etterbruksplanen var alle tre nivåene 
tiltenkt en rolle i utviklingen av Lillehammer Olympiapark. Når fondet tar slutt vil en løsning 
være å videreføre denne modellen. For dagens eier innebærer dette å få inn fylket og staten 
på eiersiden, muligens også idretten på nasjonalt og internasjonalt nivå. 
 

2. Alternativ 2) innebærer oppkjøp av andre selskaper som kan bidra med kapitaltilførsel til 
Lillehammer Olympiapark. 
I kapittel 3 er ulike kommersialiseringsmuligheter gjennomgått. Selv om det ikke er gjort 
lønnsomhetsvurderinger av disse tiltakene, er erfaringen at idrettsanlegg, 
reiselivsattraksjoner og hotellvirksomhet har lav lønnsomhet. Det er derfor liten grunn til å 
tro at det vil utvikles kommersielle motorer innenfor planområdet som skal kunne dekke 
årlig tilskudds- og investeringsbehov for selskapet på ca 10-15 mill.kr. Til det er 
attraksjonskraften i området ikke ”eksepsjonell” nok, og heller ikke er det avdekket 
forretningsmuligheter som gir årlig finansieringsbidrag på dette nivået (alene). Dersom en 
ser utenfor planområdet, er det andre primærattraksjoner eller ”gullegg” som kunne gitt 
synergier i fellesskap med LOP. Et eksempel på dette er Hafjell alpinsenter og Kvitfjell 
alpinanlegg. Lake Placid har alpinanlegg i porteføljen (men trenger fortsatt offentlig 
tilskudd).  
 

3. Modell 3) innebærer å selge selskapet helt eller delvis til en kommersiell aktør, f.eks en 
hotellaktør, et transportselskap, et eiendomsselskap e.l. Ved fullt nedsalg vil det gi mindre 
påvirkningsmulighet for det offentlige mht kvalitet og tilgjengelighet i anleggene for 
idretten, lokalbefolkningen og andre. 
 

4. Dersom selskapet i større grad skal driftes bedriftsøkonomisk lønnsomt, kan et alternativ 
være å redusere aktivitet, evt. selge ut anlegg som ikke anses som viktige nok 
idrettsmessig/utviklingsmessig/folkehelsemessig. Dette kan i prinsippet være aktuelt for alle 
anleggene. Dette er imidlertid ikke vurdert pga planprogrammets mandat (offensiv satsing, 
ikke nedbygging). 
 

5. Selv om Etterbruksfondet på det nærmeste er tomt kan det være et alternativ å tilføre 
fondet statlige midler. Dette ble nevnt som en aktuell problemstilling i møte med NiF. Dette 
alternativet bør også sees i sammenheng med 7). 
 

6. Det er p.t. ikke mulig å kreve en ”turistskatt” (fellesgodefinansiering / Kurtax) i Norge. En 
slik modell anses imidlertid som en svært viktig løsning på fellesgodefinansierings-
utfordringen i regionen. Enten det jobbes fram bedre frivillige løsninger, eller det politisk 
lykkes med å få til en lovhjemmel som muliggjør en slik turistskatt, vil en anvendelse av en 
slik type finansiering være aktuell for LOP. En slik finansieringsmodell krever et tett 
samarbeid med det regionale reiselivet. 
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7. Med dagens drift anses et årlig tilskuddsbehov å være på 12-15 mill. Det er ikke rimelig at 
Lillehammer kommune skal dekke dette over ordinær drift alene, da anleggene har nasjonal 
og internasjonal betydning. En slik strategi innebærer at det inngås partnerskap om 
finansieringstilskudd mellom kommunen, fylkeskommunen og evt staten. En slik strategi 
bør da baseres på en drifts- og utviklingsplan for OL-anleggene som skal se på utviklingen 
og driftsfinansieringen av selskapet og anleggene for de neste 20 årene. Ny drifts – og 
utviklingsplan bør ta opp i seg mange av de samme elementene som ble beskrevet i planen 
fra 1994, herunder: 
 

 Drift og utvikling av anleggene 
 Forretningsmessig utvikling omkring idrettsinfrastrukturen 
 Merkevarebygging og profilering av vintersportsregionen 

 
8. Dette alternativet innebærer at det er betalingsvilje og -muligheter fra idrettens side til å 

betale tilskudd til drift, eks. utenlandske bob- og akeforbund/internasjonale forbund, NSSF, 
NSF eller andre for bruk og utvikling av anlegg. Det er pr dato lite midler å hente direkte fra 
de enkelte særforbund. En er likevel avhengig av at særforbundene er villige til å prioritere 
Lillehammer som nasjonalt kraftsenter ifht KKD. 
 

9. Innenfor planområdet er det rimelig å påstå at eiendommenes verdi er positivt påvirket av 
LOPs anlegg og aktiviteter. Salg eller utvikling av disse eiendommene bør derfor komme 
LOP til gode gjennom privatrettslige avtaler knyttet til utbyggingsbidrag eller lignende. 
Alternativet er at et utviklingsselskap etablert av grunneierne inviterer LOP inn på eiersiden 
med en eierandel som følge av merkevaren/nedlagt utviklingsarbeid i området. 
 

10. Det er en rekke eksempler innen idretten der anlegg er bygd av eller sponses av 
kommersielle aktører, eks Ålesund Color Line stadion, Color Line Arena i Hamburg, Aker 
Molde stadion osv. Tradisjonelt har bilindustrien også vært sponsorer opp mot 
reiselivsdestinasjoner i Sverige/Europa. En slik finansieringsløsning vil innebære at navn på 
anlegg ”selges ut”/co-brandes, og berører aktiviteten og det kommersielle fokuset i 
anlegget. Eidsiva er eksempel på en regional aktør som et slikt tiltak bør diskuteres med. 
 

11. LOP venneforening, tilsvarende De Sandvigske Samlingers Venner og Skiforeningens 
venner. Denne finansieringsaktiviteten vil gjennomføres i løpet av 2009 uavhengig av hvilke 
øvrige løsninger som blir valgt.   
 

12. Både i forhold til eksisterende forretningsområder og nye utviklingsområder må målet være 
å øke inntektene og redusere kostnadene, slik at marginene øker; f. eks gjennom 
reforhandling av avtaler med store arrangører (Birkebeinerarr., Sport 1 m.fl.), øke 
inntektene gjennom flere betalbare opplevelser osv. Når det gjelder nye 
forretningsområder, er utfordringene særlig knyttet til i) hvor stor risiko selskapet skal 
eksponeres for, og ii) selskapet lave egenkapital, noe som betyr at nye aktiviteter i stor 
grad må lånefinansieres.  
 
Risikoaspektet er viktig. Økte inntekter fra publikumsarrangementer (konserter etc) 
innebærer økt risiko. Til sammenlikning har Hamar kommune styrket egenkapitalen til HOA 
for at de skal kunne satse videre på konserter/kulturarrangementer 
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I reisemålsprosesser på andre vinterdestinasjoner i Norge er det vanlig å se på eiendomsutvikling som 
en mulig kilde for å finansiere fellesgoder og infrastruktur. Selskapet LOP og Lillehammer kommune 
sitter på få eiendommer innenfor planområdet. Det er derfor en forutsetning at det utarbeides avtaler 
mellom LOP og grunneierne/utbyggerne i området for at den kommersielle utviklingen skal ha direkte 
effekt for finansieringen av LOP og anleggene. Dette er nærmere omtalt i kapittel 5. 
 
Boligbygging har imidlertid ikke vært særlig diskutert som en del av den mulige eiendomsutviklingen. 
En av investorene som har bidratt i prosessen har imidlertid pekt på at dette er den største muligheten 
for å realisere verdier i området. Det var Stampesletta og Lysgårdsjordet opp mot hoppanleggene som 
ble pekt på som mest interessant for en slik utvikling. Dette har imidlertid ikke vært diskutert, da 
arbeidsgruppen har valgt å se på næringsutvikling over tid som en forutsetning for utvikling av 
området. 
 
5.5 Anbefalt løsning 
Det er i denne planprosessen ikke fremkommet kunnskap som skulle tilsi at selskapet og anleggene skal 
kunne drives bedriftsøkonomisk lønnsomt i framtiden. Det er dessuten pekt på viktigheten av offentlig 
eierskap for å sikre kvalitet og tilgjengelighet for hovedmålgruppene til anleggene. Det anbefales derfor 
en løsning med offentlig eierskap, der Lillehammer kommune fortsatt er hovedeier. 
 
Ift. selskapets tilskuddsbehov har det vært sett på eiendomsutvikling og næringsutvikling i 
Olympiaparken som en måte å framskaffe 10-15 millioner kroner i året, tilsvarende det erfaringsbaserte 
tilskuddsbehovet. Vurderingen er at denne utviklingen vil ta lang tid å realisere, samtidig som det 
økonomiske bidraget til LOP ikke vil dekke behovet alene. Det vil imidlertid kunne være et svært viktig 
bidrag dersom det foreligger avtaler med grunneiere/utbyggere som regulerer dette (se nærmere 
omtale i kap. 5). Andre kommersielle inntekter som bør økes er gjennom løpende drift, 
sponsorsamarbeid og gjennom LOPs venner. 
 
For å dekke framtidige investerings- og driftstilskuddsbehov bør Lillehammer kommune sammen med 
LOP og særforbundene gå i dialog med Oppland fylkeskommune og staten ved Kommunal og 
regionaldepartementet, Kultur og kirkedepartementetet og Nærings- og handelsdepartementet. For å få 
til en delt offentlig finansieringsløsning anbefales det at det utarbeides en drifts- og utfiklingsplan for 
OL-anleggene for den neste 20-årsperioden. I denne prosessen er det viktig at Lillehammer kommune, 
adminstrativt og politisk, tar en synlig posisjon. Fra Lillehammers ståsted innebærer dette en 
tverrpolitisk dugnad for å sikre at visjonene i Vintersportsregionene oppfylles. 
 
LOBA ble i Etterbruksplanen pekt på som et anlegg med så spesiell karakter at driftsunderskudd i sin 
helhet skulle dekkes av etterbruksfondet. Særforbund og staten bør således bidra særskilt til framtidige 
driftsunderskudd og investeringer i dette anlegget.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
OLYMPIAPARKEN 99 
 
 
 
 
 
 

g:\fagenheter\strategi og utvikling\_prosjekter\olympiaparken\tematisk kommunedelplan 4.11.2009.doc 

 

6. KONKLUSJON 

6.1 Arealmessige endringer og inngrep. 
Som det framgår av kapittel 2, om status for planområdet, er det mange viktige hensyn og funksjoner 
som må ivaretas innenfor de ulike områdene som omfattes av Olympiaparken. Det er imidlertid 
vesentlig å få fram at de samme aktuelle områdene også har et betydelig utviklingspotensial sammen 
og hver for seg. 
 
I forbindelse med utvikling knyttet til de mer ”aktivitetsbaserte” temaene som idrett, friluftsliv, næring 
og veg/trafikk/parkering, må man ta hensyn til viktige elementer knyttet til tema landskap, natur og 
landbruk. Dette innebærer imidlertid ikke at det ikke kan planlegges og gjennomføres tiltak som 
eventuelt i noen grad vil redusere kvaliteten for ett eller flere tema i forhold til dagens situasjon.  
 
Intensjonen ved å synliggjøre arealmessige konsekvenser av en anbefalt kommersiell utvikling som vist 
i kapittel 4, er å gi et så godt beslutningsgrunnlag som mulig når positive og negative konsekvenser skal 
avveies i forhold til en framtidig utvikling av Olympiaparken. 
 
En samlet vurdering av utviklingsmuligheter og arealmessige konsekvenser tilsier at den anbefalte 
kommersielle utviklingsretningen vist i kapittel 3 helt eller delvis kan gjennomføres uten at dette 
nødvendigvis vil få store konsekvenser for planområdet totalt sett. 
 
6.2 Eierskap og finansiering. 
Selv om man gjennomfører de anbefalte tiltakene for en utvidet kommersiell satsing, vil dette ikke 
automatisk føre til at LOP og anleggene vil kunne drives bedriftsøkonomisk lønnsomt i framtiden. Når 
det gjelder selskapets tilskuddsbehov, er det vurdert om eiendomsutvikling og næringsutvikling innenfor 
planområdet kan framskaffe de 10-15 mill. NOK i året som til nå har vært størrelsen på det årlige 
underskuddet. Konklusjonen er at denne utviklingen vil ta lang tid å gjennomføre, samtidig som et 
eventuelt økonomisk bidrag fra en slik utvikling gjennom grunneieravtaler, avtaler med utbyggere osv. 
ikke vil dekke LOPs behov for midler til drift av anleggene.  
 
For å dekke hoveddelen av forventede framtidige tilskuddbehov i LOP må Lillehammer kommune 
sammen med LOP gå i dialog med idretten på nasjonalt og internasjonalt nivå, Oppland fylkeskommune 
og staten ved Kommunal og regionaldepartementet, Kultur og kirkedepartementet og Nærings- og 
handelsdepartementet. I denne prosessen er det viktig at Lillehammer kommune, administrativt og 
politisk, har en aktiv rolle. Fra Lillehammers ståsted innebærer dette en tverrpolitisk dugnad for å sikre 
at visjonene i vintersportsregionen oppfylles. 
 
Som et viktig grunnlag for å få forhandlet fram en delt offentlig finansieringsløsning må det utarbeides 
en ny drifts- og utviklingsplan for LOP og anleggene for de kommende 20 år.  
 
 



 
OLYMPIAPARKEN 100 
 
 
 
 
 
 

g:\fagenheter\strategi og utvikling\_prosjekter\olympiaparken\tematisk kommunedelplan 4.11.2009.doc 

 

7. GJENNOMFØRING/TILTAKSPLAN 

 
7.1 Mål 
Utviklingen av Olympiaparken som område og selskap er viktig for å lykkes med Vintersportsregionens 
visjon; Europas mest komplette vintersportsregion. Dette krever, som tidligere omtalt, en 
videreutvikling av både idrettsanlegg, arrangementer, kompetanse og reiselivsutvikling for øvrig. 
Visjonen til selskapet LOP fokuserer på gjestene; minneverdige opplevelser.  
 
For den framtidige utviklingen av Olympiaparken som område er det utarbeidet følgende mål: 

 
 
Delmål: 

 LOP skal være en regional vekstmotor som skal bidra til å realisere visjonen ”Europas mest 
komplette vintersportsregion” og bidra til å nå de regionale vekstambisjonene 

 
 Det skal utarbeides bærekraftige rammer for drift og utvikling av alle idretts – og aktivitetsan-

leggene i Olympiaparken. 

 
Gjennom å lykkes med en spisset satsing på vintersport vil dette også gi positiv effekt for andre idretter 
og aktiviteter på helårsbasis. 
 
7.2 Overordnede prinsipper for den videre utviklingen av området 
I utgangspunktet er Lillehammer en naturlig avgrensning på et reisemål, men i denne sammenheng er 
det viktig å tenke helhetlig utvikling av Olympiaparken som område. Områdeutvikling av Olympiaparken 
vil både omfatte de områdene som omfattes av parken i dag og tilliggende områder.  
 
Følgende prinsipper legges til grunn for den videre utviklingen av området: 
 

 Vedlikehold og videreutvikling av eksisterende anlegg og områder skal prioriteres 
 
 Den videre utviklingen skal baseres på helhetlig reisemålsutvikling med fokus på langsiktig 

næringsutvikling 
 

 Idretten settes først; utvikling av eksisterende anlegg og nye anlegg bør ha idretten (topp og 
bredde) som hovedmålgruppe, men med fokus på fleksibilitet i anleggene for å bidra til økt at-
traksjonskraft og kommersialisering i bedrifts- og turistmarkedet 

 
 Kritiske arealer for idretten må ikke bygges ned. Det må sikres at området har løyper, terreng-

profil og åpne områder som sikrer muligheten for å gjennomføre framtidige mesterskap 
 

 All utvikling i området bør konseptualiseres innenfor en ramme med sport-helse-velvære-miljø. 
 

 Utviklingen av aktivitets- og overnattingsanlegg i Olympiaparken skal utfylle byens og regionens 
eksisterende tilbud 

Hovedmål: 
 I Olympiaparken skal det utvikles anlegg, fasiliteter og arrangement for vinteridretts-, event  

og turistopplevelser i verdensklasse - tuftet på bærekraftige prinsipper. 
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 Kommersielle overnattingsanlegg skal primært lokaliseres i en akse nord-syd langs toppen av 

Kanthaugen mot Kanalen 
 

 Utvikling av anlegg og infrastruktur i Olympiaparken skal øke befolkningens tilgang til rekrea-
sjonsaktiviteter i området med særlig fokus på barn og unge 

 
 Utviklingen i Kanthaugen skal i størst mulig grad tilpasses terrenget samt eksisterende anlegg 

og bebyggelse. For å oppnå internasjonal attraksjonskraft kan imidlertid enkeltbygg fremstå 
som signalbygg 
 
 

7.3 Forutsetninger for videre planlegging og gjennomføring av områdeutvikling i 
tilknytning til Olympiaparken 

Erfaringer fra andre norske reisemål tilsier at det har vært for stor vekt på eiendomsutvikling frikoblet 
fra utvikling av reisemålenes attraksjonskraft og langsiktig næringsgrunnlag. Dette har ført til: 
 

 Manglende sammenheng mellom arealplanlegging, gjennomføring og drift/utvikling av  
reisemålet 

 Etterslep i forhold til å utvikle, drifte og finansiere fellestiltak og tilbud til gjestene 
 For liten vekt på å løse utfordringer knyttet til organisering, grunneiersamarbeid og avtaler  

mellom partene 
 
Den videre planleggingen og gjennomføringen av områdeutvikling i Olympiaparken skal bygge opp 
under visjon og mål som skissert tidligere i kapitlet, med særskilt fokus på bærekraftige rammer for 
framtidig drift og utvikling av OL-anleggene.  

Følgende forutsetninger skal ligge til grunn for områdeutviklingen: 

 Anleggene i Olympiaparken skal inngå som en viktig del av fellestiltakene ved utvikling av nye 
reiselivsanlegg og hytter/leiligheter i tilliggende områder til Olympiaparken. 

 Sentrale, attraktive arealer skal reserveres til reiselivsformål og sikre et langsiktig nærings-
grunnlag. Det skal foreligge en strategi for bruk av de sentrale arealene og grønne strukturer 
som er viktige for områdets bruk og attraksjonskraft. 

 Endringer i gjeldende arealplaner for Olympiaparken med tilliggende områder skal avklares 
gjennom en helhetlig områderegulering etter § 12-2 i ny plan- og bygningslov med konsekvens-
utredning etter § 4. Planarbeidet skal gjennomføres i et samarbeid mellom Lillehammer kom-
mune, grunneierne og LOP. 

Avtaler mellom grunneiere, utbyggere og LOP 
Det skal etableres en gjennomføringsmodell for bidrag til drift og utvikling av fellestiltakene i området. 
Det er en forutsetning at berørte parter har inngått privatrettslige avtaler om dette før Lillehammer 
kommune vil gjøre nye overordnede arealplanvedtak i området. Med fellestiltak menes: 

 Aktivitetsanlegg som er av stor betydning for områdets attraksjonskraft 
 Stier og løyper 
 Skibroer, badeplasser, gapahuker, opparbeiding av grøntområder 
 Skilting, miljø og kulturtiltak, forskjønnings, arrangementplasser 
 Felles profilering og markedsføring 
 Systemer for interntransport 
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7.4 Utbyggingsavtaler 
Utbyggingsavtaler er hjemlet i plan- og bygningslovens kap XI-A, §§ 64 og 64 a-f. Loven ble gjort 
gjeldende fra 1.7.2006. 
 
Med utbyggingsavtale menes en avtale mellom kommunen og grunneier eller utbygger om utbygging av 
et område, som har sitt grunnlag i kommunens planmyndighet, og som gjelder gjennomføring av 
kommunal arealplan. 

Utbyggingsavtaler må ha grunnlag i kommunale vedtak som angir i hvilke tilfeller utbyggingsavtale er 
en forutsetning for utbygging, og som synliggjør kommunens forventninger til avtalen.  

Kommunestyret i Lillehammer har fattet følgende prinsippvedtak om bruk av utbyggingsavtaler i 
Lillehammer kommune: 
 

”Kommunestyret vedtar at følgende forutsetninger legges til grunn for utbyggingsavtaler i 
Lillehammer: 
 

 I byggeområdene vist på kommuneplanens arealplankart må det påregnes at utbyggingsav-
tale vil være en forutsetning for utbygging.  

 Dette gjelder for boligprosjekter for en utbygging på mer enn 6 boliger eller investeringer i 
bygninger og anlegg for andre formål på mer enn 10 millioner kr over en 3-årsperiode.  

 Utbyggingsavtalene skal sikre opprusting, etablering og drift av nødvendig infrastruk-
tur/felles service, inkludert friområder. Utbyggingsavtalene kan også omhandle antall boli-
ger, type og utforming av boliger, eventuelt fortrinnsrett til kjøp av boliger, utbyggingstakt 
og andre tiltak som er nødvendige for at området skal fungere hensiktsmessig.  

 Rådmannen vurderer spørsmålet om utbyggingsavtale i forbindelse med utbyggers kontakt 
overfor planmyndigheten om planlegging/utbygging av et område eller prosjekt. Rådmannen 
forhandler fram avtalen og legger den fram for formannskap til godkjenning.” 

 
Et viktig virkemiddel eller grunnlag for forhandlinger om utbyggingsavtaler er rekkefølgebestemmelser i 
arealplaner, som sier noe om at elementer av infrastruktur skal være på plass før bygg igangsettes eller 
tas i bruk. 
 
Det er ikke adgang til å kreve bidrag fra private utbyggere gjennom en utbyggingsavtale til skoler, 
barnehager, sykehjem eller tilsvarende som det offentlige skal skaffe til veie. 
 
Grunneier eller utbyggers gjennomføring av, eller bidrag til infrastrukturtiltak, skal stå i et rimelig 
forhold til utbyggingens art og omfang, og til kommunens bidrag til gjennomføring av planen og 
forpliktelser etter avtalen. 
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7.5 Tiltaks – og framdriftsplan 
 
For å kunne nå planens visjon, mål og prinsipper for den videre utviklingen vil det videre planarbeidet 
deles inn i faser. Fase 2 innebærer at alle avtaler for utvikling i området mellom grunneiere, LOP og 
andre aktører må være på plass før det igangsettes områderegulering. I tillegg forutsettes det at det i 
denne fasen utarbeides en drifts- og utviklingsplan for OL-anleggene, og at forholdet til eierskapet 
avklares. 
Siste fase er utviklingsfasen som iht framdriftsplanen forventes å ha oppstart tidligst 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En mer detaljert tidsplan for hovedtiltakene i den videre planprosessen er gjengitt i tabellen under. Det 
er grunn til å påpeke at framdriften som er skissert kan endres avhengig av både gjennomføringsevnen 
i de ulike tiltakene, samt markedspåvirkning som investorinteresse. 
 
Kommunedelplanens tiltaksplan bør rulleres årlig med tanke på framdrift. Med tanke på vesentlige 
endringer bør en hovedrevisjon gjennomføres etter fire år. 
 
 
Tiltaks – og framdriftsplan 2009 2010 2011 2012 2013 2014-

 
Eierskap og finansiering       
Ny drifts- og utviklingsplan X X     

Langsiktig offentlig eierskaps- og 
finansieringsmodell (kommune-
fylke-stat) 

X X X    

       

Avtaleverk       

Mellom grunneierne  X X    

Mellom grunneiere og LOP  X X    

Mellom grunneiere, LOP, 
Lillehammer kommune og   
andre aktører 

 X X    

Utbyggingsavtaler     X X 

       

Områderegulering       

Reguleringsplan     X X  

Konsekvensutredning     X X  

       

Utvikling      X 

1.
Tematisk

kommune-
delplan

2.
Eierskap, 

Finansiering og
avtaler

3.
Område-

regulering 

4.
Utvikling
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