
Nummer – navn 90A Skikstadjordet 
Gnr./bnr. 40/2, 40/1, 40/35, 40/41, 40/42 
Størrelse (ca.) 144 daa 
Ønsket formål Næring og forretning (plass- og transportkrevende handel) 
Dagens bruk Hovedsakelig dyrka mark, tre boligtomter 
Formål i KPA 2011-2024 LNF 
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Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Adkomst via Gudbrandsdalsvegen og Industrigata.  
Næringshensyn  For næringsetablering anses området som svært attraktivt, 

og det mest attraktive av de tre områdene 90A, B og C. 
Området ligger koblet på eksisterende næringsarealer og 



vil forlenge disse nordover, og har både god tilkomst med 
bil, sykkel og buss. Arealet kan med tilrettelegging ha 
adkomst både fra Industrigata og Gudbrandsdalsvegen, og 
det er positivt at arealet har lite helling.  En ulempe er 
manglende synlighet fra ny og gammel E6. 

Flom og overvann  Flomvegskart viser ikke flomveger, men kjent problematikk 
med vann på avveie oppstrøms området tilsier at dette må 
tas spesielle hensyn til flomveger og overvannshåndtering i 
dette området. Det går en bekkelukking gjennom området.  
I nord må det tas hensyn til flomproblematikk knyttet til 
Bæla, og ved eventuell utbygging vil det være aktuelt å 
vurdere tiltak oppstrøms. Ved eventuell utbygging må det 
sikres at ikke nedenforliggende områder får økte 
problemer med overvann. 

Friluftsliv/grønnstruktur  Ikke i konflikt med friluftsområder.  
Barn og unge  Området ikke brukt av barn og unge i dag. Det ligger 3 

boligeiendommer sør i området. Typen virksomhet som 
ønskes kan skape dårligere bokvalitet for eksisterende 
boliger, og mindre trygge omgivelser for barn og unge.  

Støy  Typen virksomhet som ønskes kan skape støy for 
omkringliggende område, heriblant boliger og Helsehuset.  

Naturverdier  Området består av dyrkamark. Landbruksarealene har en 
funksjon for fugl på vårtrekket. Vipe har i en årrekke hatt 
tilhold i området, men om hekking har vært gjennomført i 
nyere tid er usikkert. Utbygging vil føre til at området 
mister funksjon for fugl, og før det tas stilling til utbygging 
må det gjøres en vurdering av funksjon for arter som vipe. 
Kunnskapsgrunnlaget vurderes som middels. 

Landskap/kulturlandskap  Innenfor hensynssone landskap - kulturlandskap. Grensen 
for kulturlandskapet vil flyttes, og vanskelig avbøtes med 
den typen virksomhet som er tiltenkt området. 

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. Området er stort og er utnyttet 
til landbruksformål gjennom mange år ute å bli bygget ned. 
Potensiale for kulturminner i området. 

Landbruk  Av et totalt areal på ca. 155 daa er 131 daa fulldyrka. 
Jordsmonnskartlegging viser at ca. 81 daa har svært god 
jordkvalitet, ca. 44 daa har god jordkvalitet og ca. 6 daa har 
mindre god jordkvalitet. Arealet har i hovedsak små 
driftsbegrensninger. De som er oppgitt er at deler av 
arealet er med stein, og er noe tørkeutsatt.  Størstedelen 
av arealet er godt egna til kornproduksjon, og ut fra 
landbruksfaglig vurdering er disse arealene velegnet til 
matkornproduksjon. Dette er av den eldste dyrka marka i 
Lillehammer. Det er to godt arronderte jorder med god 
størrelse. 

Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  

Aktsomhetskart viser høy aktsomhet for radon.  
Sikringssone vannverk  Innenfor sikringssone. 
Teknisk infrastruktur  Nærhet til kommunal VA-ledning.  

Utbygging vil kreve tilrettelegging av infrastruktur internt i 



området. 
Områdets avgrensning  De tre boligtomtene kan tas ut av området.  

Endring i avgrensning gir ikke innvirkning på samlet 
vurdering av konsekvensene.  

Overordnet plangrep  Ikke i tråd med overordnet plangrep om fortetting. 
Området er imidlertid tiltenkt virksomheter med stort 
arealbehov, som ikke bør ligge nær boligbebyggelse. Nye 
områder bør likevel først tas i bruk når eksisterende 
områder er godt utnyttet. 

 
Konklusjon  Området består av dyrket mark. Området anbefales ikke 

tatt inn i planen. Se også eget notat «Nytte og kostnader 
ved omdisponering av jordbruksareal til næringsformål 
i Lillehammer kommune - Behov for arealer til handel- og 
næringsformål», Vista Analyse. 

 


