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Forord 

 

Denne utredningen er utført på oppdrag fra Brøttum Almenning og Pihlske Sameie i 

perioden høsten og vinteren 2005, 2006.  

 

Kommuneplanen for Sjusjøen skal rulleres i 2006. Pihlske Sameie og Brøttum Almenning 

tok initiativ til å få laget en utredning som skal gi et grunnlag for grunneiernes innspill til 

kommuneplanprosessen. Utredningen har som målsetning å bidra til to prosesser: 

• Innspill til revisjon av kommuneplanen for Sjusjøen-området.  

• Levere sentrale element til arbeidet med utvikling av Sjusjøen sentrum. 

 

Arbeidet har vært gjennomført med en styringsgruppe bestående av Per Fineid fra Pihlske 

Sameie og Bjørn Bredvold fra Brøttum Almenning. 

 

Det ble gjennomført et seminar om utviklingen på Sjusjøen 3. november 2005 som et ledd i 

arbeidet med utredningen. Sentrale aktører i Sjusjøsamfunnet deltok på seminaret (se 

vedlegg). Det har vært gjennomført samtaler med Ringsaker kommune underveis, samt 

med enkeltaktører på Sjusjøen.  

 

Vi takker for velvillig samarbeid og deltakelse. Vi understreker at framstilling og 

vurderinger er gjort på fritt grunnlag, og i sin helhet er Østlandsforskning sitt ansvar.  

 

 

Lillehammer 20. mars 2006  

Tor Arnesen 

Prosjektleder 

Ståle Størdal

Forskningsleder
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1 Om utredningen 

Tiden er her for å stille spørsmål om Sjusjøen og den utviklingen som både stedet og 

omgivelsene gjennomløper. Foranledningen er flerfolding, men kan for enkelthets skyld 

deles i to hovedtyper: 

• Offentlig forvaltning: Ringsaker kommune gjennomfører en rullering av 

kommuneplanen som omfatter Sjusjøen. Det foranlediger en prosess blant aktørene på 

Sjusjøen som retter seg mot å komme med innspill til denne planrulleringen.  

• Utviklingen i og av fritids- eller rekreasjonssamfunnet – for å trekke fram noen 

poenger her:  

o Det skjer betydelige endringer i reiselivet på Sjusjøen og i Ringsakerfjellet som 

sådan. Særlig er det knyttet store endringer til hotellsegmentet – både avvikling 

og videre utvikling er tema på forskjellige steder på Sjusjøen. 

o Veksten i hytter har gått i flere år nå, og i de senere årene har og veksten i 

fritidsleiligheter kommet til. Denne veksten har to dimensjoner, både antall 

enheter og boligstandard. Med denne veksten har og bruksomfanget økt 

betydelig. 

o Sjusjøen Skisenter er et faktum og har skapt et nytt tyngdepunkt i 

Ringsakerfjellet. Skistadion på Sjusjøen er under flytting og oppgradering. Det 

foranlediger en gjennomgang av sentrumsfunksjoner i Ringsakerfjellet som 

sådan, og Sjusjøen spesielt. 

o Varehandel og tjenesteutbud har økt på Sjusjøen. Aktiviteten har økt i 

Ringsakerfjellet som følge av flere ”brukertimer” knyttet til hytter / 

fritidsboliger. Det foranlediger en gjennomgang av behov for mer og flere 

tilbud.  

 

Denne rapporten skal behandle utvikling av Sjusjøen fra dagens situasjon til en situasjon 

en gang i framtiden. Det skal skje ved å se på den historiske utviklingen på Sjusjøen, gjøre 

en gjennomgang av dagens situasjon og posisjon for Sjusjøen, og så drøfte grunnlag, 

muligheter og preferanser for utvikling. Det er mange snubletråder i en slik utredning. 

Utredningen kan produseres med feil og mangler, og utredningen kan misforstås i sitt 

forehavende. Er det feil og mangler, er det bra å få avdekket. Er det misforståelser i 

forehavende, er det også viktig å forebygge. Derfor noen kommentarer om tid: 
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• Vi pretenderer ikke å beskrive fortiden ”slik den egentlig var”. De sveipene vi gjør i 

Sjusjøens historie er etterrettelige men det kan åpenbart også legges vekt på – eller 

vektlegge annerledes - andre forhold og trekk. Utvalget som er gjort er ment å være 

viktig for Sjusjøen som et fritidssted men både utvalg og vektlegging er åpent for 

kritikk. 

• Vi mener å ha gitt en dekkende beskrivelse av dagens situasjon og posisjon for 

Sjusjøen. Men det er viktig å huske på at en beskrivelse alltid kan utvides, både i 

omfang og tema. Vi har ikke lagt vekt på å gi detaljerte kvantitative beskrivelser. Det 

henger sammen med hva vi bruker situasjonsbeskrivelsen til, nemlig som et belegg for 

resonnementer om framtiden. For det formålet er svake og sterke sider, ressurstilfang 

og ressursmangel osv viktigere å vurdere i forhold til trender og utviklingstrekk vi 

mener å påvise, og i den sammenheng er detaljer tallmateriale ikke viktig.  

• Det er viktig å skille mellom nåtidig framtid og framtidig nåtid. Med hensyn til 

framtiden er vel dette bortimot en eneste vi kan være sikre på: Den blir ikke slik vi i 

dag forstiller oss det. Våre nåtidige framtidsbilder er forskjellige fra slik det en gang vil 

bli (framtidig nåtid). Hva den framtidige nåtid blir er jo heller ikke et spørsmål om 

”avstemning” eller om vi bestemmer oss for noe eller ikke. Visse sider ved framtiden 

er mer kontrollerbare enn andre. Bygge et hus, en vei eller et anlegg er rimelig 

kontrollerbart. Men bruken av dette, og vekten av finansieringsbyrdene, er vesentlig 

mindre kontrollerbart. Dagens behov kan vi vel identifisere, men morgendagens behov 

og ideer kan vi ikke identifisere.  

o Dette har fått noen til å mene at samfunnsplanlegging burde dreie seg om å 

finne ut hva vi ikke vil skal skje, snarere enn å planlegge for det vi vil skal skje. 

Det kan jo ha noe for seg, og er vel og faktisk hva som gjøres i en del 

sammenhenger i arealplaner (for eksempel verneområder). I dette arbeidet skal 

vi utvikle visjoner. Visjoner er åpenbart ment som bilder på hvor det er ønskelig 

å komme i framtiden. 

o Vår bevissthet om forskjellen mellom våre nåtidige forestillinger om framtiden 

og de framtiden slik den faktisk blir (framtidig nåtid) har fått andre til å mene at 

planlegging bare burde være opptatt av mer allmenne prinsipper for den 

utviklingen vi ønsker eller ikke ønsker. Detaljerte reguleringer for utforming og 

plassering, for virksomhet som kan eller ikke kan drives og så videre, burde 

planleggingen ikke omfatte.  Snarere burde forvaltningen møte utviklere 

prosjekt for prosjekt utstyret med et sett prinsipper og allmenne retningslinjer, 
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og en løpende diskusjon om policy, for på den måten å få et mest mulig smidig 

beslutningsapparat i utviklingssaker. Visjoner kan i denne sammenheng forstås 

som et grunnlag for å formulere generelle prinsipper for hvilken type utvikling 

noen ønsker. 

 

I forhold til kommuneplanen er dette arbeidet ment å plassere seg i fasen forut for de valg 

kommuneplanen skal treffe og de bestemmelser som kommuneplanen skal utforme. 

Hensikten er å gi overordende prinsipper for arealdisponering i Sjusjøen, men ikke 

detaljerte forslag til arealdisponering. Hensikten er videre å levere noen premisser for å 

vurdere utviklingen i reiselivet og fritidsboligmarkedet, men ikke å foreslå prosjekter eller 

vurdere konkrete prosjekter som allerede ligger på bordet.   
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2 Sjusjøen, vinterdestinasjon og hytteby 

Sjusjøen er i fritids- eller rekreasjonssammenheng1 først og fremst å oppfatte som en 

turski- og fot- og sykkelturdestinasjon, med tilbud også for alpin skisport. Området er 

kjennetegnet ved at det finnes en betydelig “tradisjonell” overnattingsnæring i form av 

hoteller, fjellstuer, etc.  
Slik presenterer et utvalg av bedriftene seg: 

Sjusjøen Fjellstue: 

Velkommen til fjells 

Sjusjøen, 850 m.o.h., er perfekt for de som ønsker litt av alt, både sommer og vinter. Vår allsidige og unike natur byr på 

et stort spenn av aktiviteter. Utfluktsmulighetene er mange i våre nærområder som Lillehammer, Hafjell, Hunderfossen, 

Mjøsa osv. 

Sjusjøen Fjellstue er et godt og rimelig valg for en hyggelig ferie, weekend eller kurs, enten man ønsker avkobling og 

rekreasjon, aktiviteter og utflukter, eller litt av alt... 

 

Slik presenteres Sjusjøen på Norlandias hjemmeside: 

Sjusjøen ligger ca. 20 km øst for Lillehammer, 850 meter over havet, og er en tradisjonell setergrend som gradvis har 

utviklet seg til et moderne turiststed. Lillehammer var som kjent vertsby for de olympiske vinterleker i 1994. 

Servicetilbudet er godt utbygget med butikker og kafeer. … Hotellet er omgitt av et lett tilgjengelig skogs- og 

fjellterreng. 

 

Slik presenteres Sjusjøen på www.sjusjoen-info.com 

Sjusjøen for hele familien! 

Sjusjøens historie strekker seg tilbake til siste halvpart av 1600-tallet da de første setrene begynte å utvikle seg. Man 

regner med at turismen tar til på slutten av 1800-tallet da dyktige budeier la grunnlaget for moderne turistdrift med 

servering av seterkost og etter hvert noen senger til utleie. Den tradisjonsrike setergrenda har gradvis utviklet seg til et 

moderne feriested, og i dag er Sjusjøen et av landets mest populære reisemål. Service og overnattingsstedene er godt 

utbygget. … Sjusjøen er et skieldorado … Vinteren er normalt lang og snørik.  … Vi kan i dag tilby ca 350 km 

preparerte løyper, hvorav ca 100 km med muligheter for skøyting.  

 

Rustad’s presentasjon (www.rustadhotel.com)  

… Stedet er omgitt av et lett tilgjengelig skogs- og fjellterrreng, hvor det hver vinter prepareres 350 km med ski- 

løyper.  Som avveksling mellom skiturene anbefales slalåmanleggene Birkebeiner-bakken og Sjusjøen Skisenter. 

Dessuten er kanefart og hundespannkjøring aktiviteter som tilbys i vintersesongen. Skiskolen arrangerer ukentlig ulike 

aktiviteter.  

 

En presentasjon av Sjusjøen på visitNorway.com er slik: 

Ro og oppladning i naturen 

                                                 
1 «Rekreasjon» brukes her som et allment begrep om fornyelse, opplading, avslapping for kropp og sjel før 

eller etter, eller utenfor selve arbeidet. Rekreasjon er slik forstått en motsats til arbeid. Den type rekreasjon vi 

er opptatt av her nytes typisk i løpet tids-“porsjoner” som en helg, flere dager eller uker.  
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Følelsen av å sveve i et landskap som tar pusten fra deg. Der verden er synlig under deg. Der grenser viskes ut av utsikt 

mot det uendelige. Der nord og sør møtes og smelter sammen. Kjenn frihet uten grenser. 

 

 

På Sjusjøen og i Ringsakerfjellet (kart Figur 2) finnes det et stort antall private 

fritidsboliger / hytter. Totalt i Ringsakerfjellet er det tale om ca 5000 fritidsboliger. Om lag 

halvparten av disse ligger i hyttefeltene som sogner til i Sjusjø-området – se kart Figur 3. 

Det finnes også en betydelig dagsturtrafikk, særlig fra Lillehammer-regionen og 

Ringsaker/ Hamar-regionen.      

Noen fakta om Sjusjøen (850 moh): 

Avstander til: Servicetilbud: Overnatting: 

Nordseter 6 km 

Lillehammer 22 km 

Hunderfossen 38 km 

Gjøvik 50 km 

Hamar 56 km 

Oslo 187 km 

 

1 kolonialforretning 

1 storkiosk 

2 butikker interiør / husflid 

3 hytteutstyr / service 

2 sportsbutikker 

3 kaféer 

3 pub / bar – tilbud 

Høyfjellshotell 

Fjellstuer 

Vandrerhjem  

Leiligheter 

Hytteutleie 

Caravanplasser (ca 350) 
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Figur 1: Sjusjø-området. Avgrensing er drøftet på side 37. 

 

 

2.1 Utvikling 

Sjusjøen AS opererer med et samlet antall kommersielle gjestedøgn på 140.000 - 150.000, 

hvorav anslagsvis 50-60 prosent er i vintersesongen. Fordelingen på gjestedøgnene er gitt 

ved ca 100.000 i hoteller, fjellstuer og de utleiehyttene som finnes på Sjusjøen, ca 30.000 i 
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caravanparken og i overkant av 10.000 i høystandardhytter som leies ut i regi av Sjusjøen 

Hytteutleie2.  

 

I følge Sjusjøen AS er 60 prosent av den kommersielle trafikken på vinteren utlendinger, 

først og fremst dansker og tyskere, men også en del nederlendere, svensker og briter. 

Destinasjonen profilerer seg som ”Nord Europas beste turski-sted”, med snilt og variert 

terreng. Denne profilen er så vidt vi forstår blitt opprettholdt de senere årene til tross for 

det nye alpinanlegget i Natrudstilen som kom i drift første gang 2003/2004-sesongen. Det 

er i noen grad satset på bedre tilrettelegging for turskiløping, i form av opparbeiding av nye 

traséer, ”tidligløype”, etc. Det er også arbeide på gang med nytt skistadion, jf omtale i kap 

8.4 (side 85). 

 

En trend i den kommersielle delen av markedet ser ut til å være at de “tradisjonelle” 

overnattingsbedriftene på Sjusjøen har opplevd stagnasjon. Flere bedrifter har slitt med 

anstrengt økonomi og med ressurser til fornyelse og aktivt markeds- og utviklingsarbeid. I 

noen av bedriftene planlegges om- eller utbygging til selvhusholdsenheter, for å kunne øke 

belegget og være bedre tilpasset utviklingen i denne delen av reiselivsmarkedet3. Dette er 

en utvikling vi og ser i andre rekreasjonsdestinasjoner. 

 

En annen viktig tendens i det kommersielle reiselivsmarkedet på Sjusjøen ser ut til å være 

den økte betydningen av selvhusholdning, som også er en av de tunge trender i ferie- og 

fritidsmarkedet på vinterstid totalt sett. Denne økningen er særlig representert ved 

utviklingen av caravanparken på Sjusjøen, og selskaper som driver hytteutleie. Den største 

aktøren er Sjusjøen Hytteutleie som formidler utleie av høystandard privathytter og 

leiligheter, stort sett i Natrudstilen-/Rømåsenområdet. Selskapet har i dag omlag 100 hytter 

og leiligheter i denne kategorien, og har økt 10-15 hytter pr år. Som vi skal komme 

nærmere tilbake til ser det ut til at Sjusjøen bare har sett starten på en oppbygging innen 

denne delen av markedet.    

 

Antallet private hytter i Ringsakerfjellet (gjelder Brøttum Almenning og Pihlske Sameie 

sine områder) har økt ca med ca 100 de siste 10 årene. I tillegg kommer betydelig 

                                                 
2 Tallene er fra 2000. 
3 Jf bl.a Gudbrandsdølen Dagningen 9.2.06 
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utbygging av både hytter og leieligheter i Rømåsen-/Natrudstilen-området. Veksten har 

særlig kommet i Sjusjøen- og Rømåsen/Natrudstilområdet i form av hytter med relativt høy 

standard (innlagt strøm/vann/avløp). En viktig bakgrunn for denne utbyggingen var OL 

som medførte betydelige grunnlagsinvesteringer i vei, vann og avløp (jf kapittel 4). Dette 

ble fulgt opp av grunneierne i området som har ført til at de er blitt langt mer aktive i 

videreutviklingen av Sjusjøen. Sjusjøen ser ut til å beholde sin attraktivitet i det private 

hyttemarkedet, noe økende priser, opprusting av eksisterende hyttefelter samt utbygging av 

nye hytter og hyttefelter, skulle vitne om.  

 

For å kunne relatere betydningen av private hyttene med de kommersielle i 

reiselivssammenheng må en ta for seg bruken av hyttene.  Thor Flognfeldt jr gjennomførte 

i 2003 en undersøkelse blant hytteeierne på Sjusjøen. Antall bruksdøgn ligger i 

gjennomsnitt på ca 60, mens antall hytteovernattinger (”gjestedøgn”) er anslått til ca 

450 000 pr år for Sjusjø-området med ca 2500 hytter (ikke hele Ringsakerfjellet). 

Undersøkelsen viser at hyttene genererer en omsetning i Ringsaker på 400-520 mill kr pr 

år. Anslaget inkluderer nybygging av hytter, vedlikehold og oppgradering av hytter, 

avgifter og andre faste utgifter, utleie av hytter, samt ”oppholdsbetinget” omsetning slik 

som innkjøp av dagligvarer4. 

 

Sammenholder en anslagene for bruken av hyttene med antall kommersielle gjestedøgn, gir 

dette en klar indikasjon om betydningen av trafikken til de private hyttene. Ser en på 

vintertrafikken i Sjusjø-området, antallet kommersielle gjestedøgn ligger pr i dag på ca 80 

– 90 000 (basert på tall fra 2000). De private hyttene genererer på basis av anslagene 

referert over, ca 200.000 gjestedøgn i vintersesongen i Sjusjø-området. 

 

 

2.2 Kommuneplan og visjon 

I kommuneplansammenheng skal en planlegge for 10 år framover, med en rotering av 

planmaterialet i 4-års planperioder. Kommuneplanens funksjon er å fokusere på sentrale 

trekk i disponeringen av areal, og å sette dette inn i en sammenheng som viser hvilken 

samfunnsutvikling arealdisponeringen skal tjene. Det sentrale for kommuneplanen er 

                                                 
4 Presentert på seminar på Sjusjøen 3. november 2005 – se vedlegg. 
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allikevel arealdisponeringen i neste planperiode. For Sjusjøen som rekreasjonsområde, som 

hytteby og reiselivsdestinasjon må en både se lengre fram enn og ta inn et bredere 

perspektiv for å kunne legge gode og relevante utviklingsplaner for neste 10-årsperiode.  I 

bunnen kan det ligge en visjon om hva slags sted Sjusjøen skal være om 10 – 20 – 30 år, et 

bilde av hva Sjusjøen kan bli som deles av aktører og grupperinger som er sentrale i og for 

utviklingen av Sjusjøen. Alternativet er å la utviklingen ”gå sin gang”, eller at de enkelte 

aktørene gjør sine disposisjoner uten å forholde seg til en visjon.   

 

Det er særlig i situasjoner hvor en destinasjon, et område, ei bygd osv står foran nye 

utfordringer og hvor mange er overbevist om at det må tas nye grep, at en visjon som har 

bred tilslutning har sin verdi. Visjonen vil både anspore til engasjement og vilje til å 

disponere ressurser til fordel for området, til en effektiv ”timing” av disponeringer og til en 

utforming av hva den enkelte gjør som kan skape synergier – eller gjensidig og 

forsterkende nytte - mellom tiltakene. En visjon er ikke et klart definert dokument eller 

verktøy, og den aktuelle utformingen – både i prosess og resultat – vil variere med sted og 

situasjon. En visjon er heller ikke et definert avsluttet stykke arbeide, men snarere en 

oppfatning av hva Sjusjøen er og kan bli som utviklet og løpende videreutvikles i 

Sjusjøsamfunnet og dets viktigste medspillere. I det foreliggende arbeidet er ambisjonen å 

levere bidrag til visjoner for Sjusjøen, og området som senter for friluftsliv og rekreasjon i 

Ringsakerfjellet og omliggende regioner. Visjoner vil bli nærmere behandlet i kapittel 7, 

side 69. 

 

Det er viktig å understreke at det framover bør skapes møteplasser hvor aktørene bruker tid 

til å diskutere framtiden til Sjusjøen. En fast Sjusjø-konferanse – for eksempel hvert andre 

år - i noen år framover – for eksempel neste seks år – kan være et godt virkemiddel for å 

utvikle og videreutvikle ”Visjon Sjusjøen”.  

 

 

2.3 Sentrum 

Begrepene ’sentrum’ og ’sentrumsfunksjoner’ er viktige i dette arbeidet. Et utgangspunkt 

for arbeidet var nettopp interessen og bekymringen for Sjusjøen som sentrum. Selve 

begrepet ’sentrum’ er ikke entydig, men gjennomgående menes vel med sentrum at et 

relativt lite område har flere funksjoner som betjener et større område. Det betyr at det 
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innenfor et område som Ringsakerfjellet kan være flere sentra som tilbyr forskjellige 

fellesfunksjoner for området. Det vi kan kalle ’senterstrukturen’ omfatter hvilke sentra som 

finnes, og hvordan de er plassert i forhold til hverandre og hvilke funksjoner de dekker. 

Senterstrukturen kan ses på flere nivå: 

• Lokal- eller områdenivå: Innad i Ringsakerfjellet 

• Regionalnivå: Ringsakerfjellet i forhold til omliggende regioner / områder 

• Nasjonsnivå: Ringsakerfjellet i forhold til andre tyngre reiselivs- og 

rekreasjonsdestinasjoner i Norge.   

 

Det er gjerne et konkurranse- og samarbeidsforhold på eller innen alle disse nivåene. Ett 

hotell konkurrerer med et annet i samme destinasjon, en dagligvarehandel med en annen, 

en skiskole med en annen osv. Det er et særtrekk ved et levende sentrum at det er intern 

konkurranse. Men det er og gjerne slik at konkurransen som eksisterer vertikalt tilsier 

behov for samarbeid internt i et område. For eksempel tilsier konkurranse mellom 

Ringsakerfjellet og Skei at det samarbeides innad i Ringsakerfjellet om å utvikle produktet 

Ringsakerfjellet. Tilsvarende tilsier konkurranse på nasjonsnivå samarbeid på regionnivå 

om å utvikle områder og konkurranse på regionnivå (for eksempel mellom Sjusjøen og 

Hafjell, eller Skei, eller Bjorli) tilsier samarbeid på lokalnivå.  Denne dynamikken stiller 

krav til aktørene lokalt, fordi det krever at man må samarbeide selv i situasjoner hvor det 

tilsynelatende og reelt sett er et sentrumsinternt konkurranseforhold, som mellom 

overnattingsbedrifter, butikker osv. Det er i det arbeidet at visjoner kan bidra til å få 

perspektivene på plass, og bidra til å finne en lokal balanse mellom konkurranse og 

samarbeide. Gjennomgående vil visjoner bidra til at debatten om senterstruktur løftes fra 

det lokale til høyere nivå, og på den måten gjøre det enklere for aktørene lokalt å treffe sine 

disposisjoner. Vi kommer tilbake til sentrumsdebatten senere i rapporten. Rapporten vil i 

første rekke fokusere på den senterstrukturen i området, i Ringsakerfjellet, men det er 

viktig å se sammenhengen mellom nivåene når nettopp spørsmålet om visjon, samarbeid 

og konkurranse skal behandles. 

 

 

2.4 Trender 

Trenden er nå at Sjusjøen utvikles som hytte- og fritidsboligområde med høy teknisk 

standard og komfort, og blir mindre som reiselivsdestinasjon. Turistbedriftene sliter, mens 
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hyttetomtene langt på vei ”selger seg selv”. Er dette en ønsket utvikling, eller bør man ”ta 

grep” for å endre kursen. Kan en framover vente at denne utviklingen vil fortsette, eller vil 

det skje endringer i for eksempel preferanser, rammevilkår i samfunnet og/eller 

konkurranseforhold som gjør at bildet endres? 

 

En annen utvikling som delvis henger sammen med denne er geografien i Sjusjøen som 

sted/sentrum: Utvikling skjer mest i Rømåsen og Natrudstilen, mens det ”gamle” Sjusjøen 

sentrum opplever relativ tilbakegang. Er dette en ønsket utvikling for Sjusjøen som 

destinasjon, fritidsbolig- og hytteområde og utfluktsmål, eller går en glipp av noe hvis 

utviklingen fortsetter? 

 

Etter vår mening er nødvendige spørsmål å stille blant annet:  

• hvilket reiselivsprodukt Sjusjøen skal være om 10-20 år. Hvilke kunder og segmenter 

skal man henvende seg til, og med hvilke produkter?  

• hvordan kan Sjusjøen utvikles som et senter for rekreasjonsliv og fritidsboliger for 

Ringsakerfjellet og for tilliggende regioner?  

• på hvilke måter er utviklingen av Sjusjøen som reiselivsprodukt og rekreasjonssenter 

og fritidsboligby eller – landsby avhengig av hverandre? 

 

Som nevnt har hytteutviklingen på mange måter overskygget Sjusjøen som reiselivs- og 

rekreasjonsdestinasjon de senere årene. Men det er viktig å være klar over at de to ikke er 

uavhengig av hverandre. Blant annet finnes det et utleiemarked for hytter som delvis hviler 

på at Sjusjøen er en destinasjon og tilbyr tjenester til de besøkende. Samtidig er det utviklet 

tilbud, for eksempel i form av løyper, alpinanlegg, varehandel samt serveringstilbud, som 

benyttes av både hytteeiere og turister. 

 

En kommune(del)plan skal ikke være en markeds- eller strategiplan for verken reiseliv, 

grunneiere eller andre næringsdrivende, men legge forholdene til rette og disponere areal i 

henhold til ønsket samfunnsmessig utvikling i området.  Vår intensjon er at rapporten skal 

bidra til å avklare ønsker om utvikling om utvikling av Sjusjøen som område, utfartsmål, 

hytteby og reiselivsdestinasjon - både vår, sommer, høst og vinter.  
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2.5 Tema i utredningen 

- Tilrettelegging vil på flere områder være nødvendig mer eller mindre uavhengig av 

framtidig utvikling – blant annet gjelder dette for tema som infrastruktur, trafikk, og 

arealdisponering. Her vil utredningen foreslå bidrag til nødvendige avklaringer. 

 

- Hvor, i hvilke områder, og i hvilke markeder på videre utvikling skje? Analysen bør søke 

å avklare muligheter og utfordringer, og holde disse opp mot Sjusjøens sterke og svake 

sider. Med basis i Sjusjøens særpreg og ”basis” som sted, er målet å forsøke å single ut en 

ønsket utviklingsretning. 

 

- Kommuneplan-relevante spørsmål er da blant annet hvilke behov for tilrettelegging og 

arealdisponering en slik ønsket retning skaper. Vi tenker da på behov for næringsarealer, 

parkering, opparbeiding av nye løyper og trasèer, nye tomteområder, omdisponering av 

arealer, etc. 
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3 Fra setring til rekreasjon – utviklingen på Sjusjøen 

fram til 2000. 

En vurdering av områdeutvikling kan forholde seg til områdets historiske utvikling, den 

virksomhet området har understøttet gjennom tiden, og de styrings- og 

utviklingsambisjoner som gjennom tiden har vært på Sjusjøen. Hensikten med dette er ikke 

historieskrivingen i seg selv, men snarere to forhold: 

• For brukerne av Sjusjøen vil nettopp den historiske utviklingen være viktig for stedets 

identitet og dermed være en premiss for engasjement og motivasjon for å fremme eller 

hemme forskjellige utviklingsspor. 

• For Sjusjø-politikken og Ringsakerfjell-politikken er det viktig å se de lange linjer i de 

styringsambisjonene. Et historisk blikk kan si mye om aktørenes evne til organisert og 

effektiv atferd, noe som er en helt sentral premiss i all politikkutvikling. Dette gjelder 

ikke minst i spørsmålet om bærekraft, fordi bærekraft like mye er et spørsmål om evne 

til å organisere bruk av natur som det er snakk om antall brukere.  

 

I dette kapittelet skal vi derfor følge utviklingen på Sjusjøen og i Ringsakerfjellet med vekt 

på nettopp disse to punktene: identitet og organisasjon (plan, politikk, organisering av 

brukere og interesser osv).  

 

Sentrale kilder for denne gjennomgangen er Vevstad 1984, Vevstad 1994 og 

Kommuneplaner fra Ringsaker kommune og utredninger5. 

 

 

3.1 Seterdriften 

Seterdriften i Ringsakerfjellet er gammel. Hvor gammel er usikkert, men setervirksomhet 

kan i Ringsakerfjellet følges tilbake til 1500-1600-tallet. Seterdrift nådde en topp mot 

slutten av 1800-tallet. Med omlegging av driftsmåter, foring og krav til større 

                                                 
5 Vevstad, A 1984: ”Pihlske Sameie før og nå.”  Pihlske Sameie.; Vevstad, A: "Saa skal alminding være" , 

Mesnali 1994; Kommuneplaner,  Ringsaker kommune 
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produktivitet, avtok seterdriften ut over 1900-tallet. I en periode var det setermeierier i drift 

i, men det ble kun et mellomspill i rasjonaliseringen av den industrien. Ettersom setrenes 

næringsmessige betydning avtok, ble det både en betydelig tilskogning og en mer liberal 

styring av hvordan seterområdene ble disponert. Etter andre verdenskrig var det så godt 

som slutt på setring i Ringsakerfjellet. Allmenningsorganene tillot etter hvert oppføring av 

hytter og andre bygg og inngrep som ikke var primærnæringsbetinget, trolig fordi man 

mente at seterdriftens tid var forbi. Selv om setringa forsvant, ble beitet fortsatt nyttet til 

ungdyr og sau. Og selv om setringa forsvant, beholdt i en del tilfeller setervangene med 

bygninger sin attraktivitet i en ny bruk: rekreasjon, utgangspunkt for jakt, fiske og sanking. 

Sjusjøen selv er et godt eksempel på en slik utvikling fra å være et seterområde til å bli et 

rekreasjonsområde. 

 

Selve denne historien og utviklingen er viktig for mange rekreasjons-oppsittere på 

Sjusjøen. Som vi skal se senere er det mulig å oppfatte ”seterpreget” ved Sjusjøen som 

noe særegent som bør bevares, områdets historie kan sies å lade det med mening for noen, 

det gir stedet en identitet, en egenart. Vi kan kalle dette for ”seter-identiteten” – og vi 

kommer nærmere tilbake til dette senere. 

 

Andre vil legge vekt på selve utviklingen, og være opptatt av at det som preger Sjusjøen 

er områdets levedyktighet gjennom forskjellige historiske faser – og nå er det hyttene og 

rekreasjonslivet som skal forme stedet. For dem er identitet og mening med stedet 

Sjusjøen at det fanger opp og fanger inn tidens muligheter, at det endrer seg med ”tida og 

tilhøve”. Vi kan kalle dette for ”tida og tilhøve”-identiteten, og kommer tilbake til den 

senere. 

 

 

3.2 Hyttene kommer 

For det er nettopp hyttene og rekreasjonslivet snarere enn produksjonslivet som har 

overtatt fjellet. Hyttebyggingen begynte tilfeldig i den forstand at det dukket opp en hytte 

her og der på setervangene og ved de gode fiskevannene og etter avtale med setereiere. 

Allmenningsorganene gjorde ikke noe i starten for å styre utviklingen av hytter. De første 

festekontrakter ble etablert før krigen. I Pihlske sameie var det i 1931 75 hyttetomter, 1945 

260 og i 1946 513. På 50-tallet startet en mer systematisk utstikking av tomter. I 1952 ble 
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det til sammen satt ut 95 tomter, året etter 34. Gjennom 50-tallet lå utsettingen på slike 

nivå. I 1960 var det 1442 hyttetomter. 

 

 

3.3 Planlovene kommer 

Først på 60-tallet kom bruk og disponering av landets naturområder under debatt. Debatten 

hadde først og fremst sitt utspring i bruk av strandområdene, ikke minst langs Oslofjorden. 

Men og fjellet kom i søkelyset. En bygningslov ble vedtatt i 1965, hvori inntatt forbud mot 

bygging i strandsoner (det såkalte 100-metersbeltet). Det var en stund på tale å fremme noe 

liknende for fjellet, men dette ble aldri realitet. Den nye bygningsloven gav hjemmel for 

mer offentlig planlegging, både regionplaner, generalplaner, reguleringsplaner og 

disposisjonsplaner. Hytter i fjellet var nå et tema i offentlig debatt, og forhold som har 

hengt med oss siden den gang var blant annet:  

• Arealbruk og hytter – tok hyttene for mye areal på bekostning av allmenn tilgang, 

landbruksnæringer osv? 

• Det luksuspregede ved å bygge hytte – hyttebygging som nasjonal- og 

privatøkonomisk fenomen. 

• Kan hytter – bygg, service og vareleveranser - bli en framtidig (utmarks)næring? 

• Skaper hyttene et forurensningsproblem (avfall, avløp, kjemikalier)? 

 

 

3.4 Organiseringen for fritidssamfunnet og produksjon for rekreasjon  

I tilknytning til dette siste punktet kom forholdene i Sjusjøen etter hvert i fokus. Det ble 

påvist at vannet var forurenset av tarmbakterier. Selv om det viste seg at de i hovedsak 

stammet fra beitedyr og således ikke var et ”moderniseringsfenomen”, så avstedkom dette 

fra allmenningsorganene tiltak for å kontrollere utslipp fra hytter. I 1967 var de første 

tømmeordninger for septiktanker og kjemikalietoaletter på plass. Det markerer starten på 

en lang prosess med framskritt og tilbakeslag for å få avløps- og toalettforhold i fjellet 

under kontroll. Dette skjedde samtidig med at den første oversiktsplanleggingen av og i 

Ringsakerfjellet ble innledet.  
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Men mer allment representerer utviklingen fra midten av 60-tallet et viktig trekk ved måten 

myndigheter og grunneiere forholder seg til området på: det blir fra nå av utviklet planer, 

tiltak, organisering m.v. for rekreasjons- eller fritidssamfunnet. Allmenningene og sameiet 

er i ferd med å gjennomføre et hamskifte som skal ta mange år og som vel ennå pågår: fra 

å legge til rette for primærproduksjon til å legge til rette for produksjon for rekreasjon. 

 

 

3.5 Første arealdisponeringsplan for Ringsakerfjellet 

Bygningsloven av 1965 innførte kommunal oversiktsplanlegging. Første 

arealdisponeringsplan som omfattet Sjusjøen forelå i 1967. Bakgrunnen var behov for å 

vurdere både hytteutviklingen, skogbruk, mulig oppdyrking og beitebruk. Et overordnet 

anliggende var å peke ut områder egnet for friluftsliv og hytter. Hensynet til å sikre 

friluftsområdene og balanse mellom hytter og friluftsområder var også sentralt i 

diskusjonene og det kommunale anliggende i planleggingen. Allerede da tok noen til orde 

for at det var nok hytter, mens andre ville ha mer. Planen innebar at det ble pekt ut områder 

– blant annet i Sjusjøen og feltene i de da skogsnaue områdene innover for hytter.  

 

Ringsaker kommune tok ved inngangen til 70-tallet opp arbeidet med vedtekter for 

hyttebygging i kommunen, og alle de fire allmenningene jobbet med dette fra 70-tallet. 

Arealdisponeringsplanen ble revidert i 1972. Kommunen har siden den tid hatt hytter som 

et fast tema i kommuneplanleggingen. Kommunen hadde på det tidspunkt tatt opp arbeidet 

med en generalplan. Samtidig hadde det daværende Regionplanrådet for Hamar og 

Hedmarksbygdene tatt opp et arbeide med den såkalte Hedmarksvidda, som blant annet 

omfatter de østre delene av Ringsakerfjellet.  

 

Men grunneiere jobbet ikke bare med planer. Det ble og gjennomført tiltak. I 1972 betalte 

og drev sameiet fram et arbeide med en plan for vann og avløp for Sjusjøen. Det ble i 

prosessen etablert et eget selskap som skulle stå for vann og avløp. Etter diskusjon om 

tekniske løsninger og annet ble et renseanlegg (1500 personenheter) ferdig i 1975. 

Kommunen overtok driften i 1984. I forbindelse med OL i 1994 ble det trukket en ledning 

opp til Sjusjøen fra Lillehammer, og anlegget avviklet. 
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Trafikkbelastningen økte, med påfølgende press på parkering, på vegstandard og på 

brøyting. I påsken 1960 var det parkert vel 1000 biler ved Sjusjøen, i 1962 om lag det 

dobbelte. Siden den gang har det liten funksjon å telle. Hytteliv og friluftsliv av den typen 

som man søker her, er privatbilbasert. Kapasiteten langs veiene var brukt opp og i de 

følgende årene ble det bygget flere parkeringsplasser – både på Sjusjøen og innover langs 

fjellet. Omfanget av vinterbrøytte veier økte, og også veier som ble påskeåpnet. Etter hvert 

som utviklingen gav mulighet for motorferdsel i utmark utenom veier, innførte grunneierne 

i 1968 – 2 år før Lov om motorferdsel i utmark – en restriktiv linje i å tillate slik trafikk. 

 

Senere i rapporten blir begrepet ”visjon” viktig. Sammenhengen mellom visjon og 

Sjusjøen sine kvaliteter og muligheter er sentralt i den sammenheng. Vi tar derfor med oss 

noen merknader om forskjellige måter å se på særtrekk og kjennetegn ved Sjusjøen og 

områdets utvikling og historie:  

For ”seteridentiteten” betyr det at seterlandskapets verdier må omsettes, må omskrives til 

et nytt språk: rekreasjonsspråket. Spørsmålet blir: hvorfor er landskapet slik det lå etter 

noen hundre år med seterdrift verdifullt å bevare for rekreasjonsbruk? Hvordan bevare og 

vedlikeholde seterlandskapet i rekreasjonsbruk? 

For ”tida og tilhøve”-identiteten betyr dette at følgende spørsmål må besvares: hvordan 

skal myndigheter, grunneiere og brukere best mulig fange inn og utnytte de muligheter 

rekreasjonsbruk av Ringsakerfjellet gir for Sjusjøen? 

 

 

3.6 Kommuneplan av 1975 og 1983-84 

Arealdisponeringsplanen fra 1967 viser at for Sjusjøen var det 925 hyttefester. Det var ikke 

organisert vann- og kloakksystem, og mange av hyttene hadde ikke septiktank el. Det var 

organisert avfallsplasser for Sjusjøen sentrum. Det ble lagt opp til en vekst i antallet hytter 

på i størrelsesorden en dobling, med vekt på vekst utenfor og ut fra Sjusjøen sentrum – i 

retningene mot Aksjøen, mot Storstilhøgda med mer. Det har ikke på noe senere tidspunkt 

vært planlagt for en slik relativ vekst – en planlagt dobling. Men og i denne fasen ble det 

lagt vekt på å finne en balanse mellom hytter og friområder. Arealdisponeringsplanen ble 

videre revidert i 1972, og i den sammenheng ble det og gjennomført en revidering av regler 

for hyttebygging i Ringsakerfjellet. I de reviderte vedtektene omtales plassering, avstand til 
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vassdrag, vegutløsning og avstand til veg, disposisjonsplaner, disponering av areal med 

mer. Videre gis detaljerte bestemmelser for utforming (farge, tak og lignende), spørsmål 

om vann og avløp og regler om byggesaksbehandling. Prinsippet om at all hyttebygging 

skulle skje etter disposisjonsplan for det enkelte hytteområde ble knesatt.  

 

Disposisjonsplanen var en enkelt anlagt plan som viste avgrensing, plassering, parsellene, 

løsning for veg, vann, avløp og strøm for de enkelte områdene. Det var regler for høring av 

berørte parter og myndigheter osv. Så selv om planen var enkel, representerte den en ikke 

ubetydelig planinnsats fra utbygger, og var nok viktig for den plantradisjonen som utviklet 

seg innenfor hytte- og friluftslivsegmentet. 

 

Som vi ser ble hytter og balansen mellom hytter og friområder tidlig et tema i 

bygningsloven fra 1965 – både utbyggingsmønster og utforming ble altså behandlet. 

Fylkesmannen kom på banen i 1968 med en etterlysning av disposisjonsplaner. De første 

hytteplankontroversene som gikk helt til Miljøverndepartementet var allerede i 1974. Det 

endte med en innskjerping av kravet til utbygger om planlegging. 

 

En kort visitt til temaet områdets særpreg slik det kan oppfattes:  

 

Kommuneplanen av 83/84 er for Sjusjøens vedkommende mer preget av tilpasning til 

”tida og tilhøve identiteten” enn til hensynet til ”seteridentiteten”: 

Forsøk, turistmessig utnyttelse, standardøkning, tilrettelegging, utvikle tilbud osv er tiltak 

for å utvikle Sjusjøen som et rekreasjonstyngdepunkt. Sjusjøen sin rolle som sentrum i 

Ringsakerfjellet. Tenkingen preges av at Sjusjøen kan fylle en rolle som et tyngdepunkt 

som fanger opp – men og tiltrekker seg – ”turister” som leietakere i hytter og hoteller, og 

som dagsbesøkende. Ut over dette er tenkingen å begrense – bremse opp – utbyggingen 

ellers i fjellet. 

 

Generalplan ble til kommuneplan, og kommuneplanen av 1975 slår for Ringsakerfjellet 

fast at landbruksinteressene må veie tyngst i området, dog må det:  

”… være plass for andre interesser for eksempel rekreasjon og friluftsliv. Hyttebygginga 

har nådd et metningspunkt i store deler av området. Foreløpig anbefales at framtidig 

hyttebygging begrenses til arrondering av de eksisterende hytteområdene” 
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I kommuneplanen for 1983-84 følges dette opp: 

”Den turistmessig tunge utnyttelse må avgrenses til Sjusjøenområdet. Bygging av 

utleiehytter med god standard i forbindelse med hoteller /pensjonater bør forsøkes. 

Standardøkning i de private hyttene … samt fortetting i Sjusjøenområdet bør vurderes. 

 

Tilrettelegging for dagsturisme bør prioriteres (for eksempel gjennom kollektive 

reisetilbud, parkeringsplasser, velferdsturer etc.) Det er ønskelig med en caravan-

campingplass i Mesnaliaområdet.  

Den tradisjonelle hyttebyggingen må begrenses. Disposisjonsplanene bør gjelde  som 

grense for utnytting i de eksisterende hytteområder. …” 

Med denne kommuneplanen er Sjusjøen som et rekreasjonsområde, med betydelige 

naturressurser, brukstradisjoner og tilrettelegging, entydig omformet fra en gang å være et 

område med primærnæring som hovedinnhold til å blir et område med rekreasjonsverdi 

som hovedinnhold. Når Vevstad i 1984 stiller spørsmålet om hva Sjusjøen er, blir dette 

tydelig: 

 

”Sjusjøen 1984 – hva er det? 6-7 større hoteller, kafeer og fjellstuer, fjellkirke, flere 

forretninger, ridestall, marina, aktivitetssenter og hytter i hundrevis spredt i terrenget 

omkring. Det er kort veg til Nordseter og Hornsjøen og gode skiløyper innover fjellet. Hva 

er det som gjør området så attraktivt? 

 

Kort avstand til nærmeste byer og tettsteder teller …. Med dagens veger og biler er 

Sjusjøen blitt et weekendområde for tettstedene i Akerhus (og Oslo) 

 

Terrenget – med muligheter til turer innover fjellet til fots eller ski 

 

Klimaet gir en lang vintersesong med årssikker snø og som oftest behaglige temperaturer 

på etterjulsvinteren. Lang sommer som avsluttes med en fargesprakende høst. 

 

Allsidige fritidstilbud – turer på egen hånd, fiske, jakt, rideturer, brettseiling, gode 

restauranter … - kort sagt det man venter å finne i et moderne turistsentrum.” (Vevstad 

1984) 
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Nå, vel 20 år senere, har Vevstad sin introduksjon til stedet Sjusjøen gyldighet – 

uinnskrenket. De forhold og kvaliteter som Vevstad tar opp ved Sjusjøen har vel snarere 

styrket sin betydning for den utviklingen vi har sett i samfunnet siste 10-år, enn mistet sin 

betydning. Noen viktige hendelser og endringer har skjedd siden dette utsynet for drøyt 20 

år siden: 

• Regionen gjennomførte et OL i 1994 

• Markedet og situasjonen for hotellene og kommersielle overnattingssteder (sk. 

”varme senger”) har blitt strammere enn den gang. 

• Utbyggingen av fritidsboliger har skutt fart, så vel i antall som i standard. 

 

Kommuneplanen av 83/84 ble revidert i 1989. Dette medførte bare mindre endringer i 

Sjusjøområdet, mens hovedlinjene fra 1983/84 lå fast. 

 

 

3.7 Kommuneplanprosess 1997-2000 

Et nytt kommuneplanarbeide ble igangsatt i perioden 1997-2000. Dette skulle bli en 

omfattende gjennomgang av utbygging og utvikling i Ringsakerfjellet. 

Kommuneplanens arealdel fra 1989 er gjeldende for de områder av fjellet der det ikke 

foreligger vedtatte detaljplaner (regulerings-, bebyggelses- eller disposisjonsplaner).  

 

Et forslag til kommunedelplan for fjellområdene lå ute til offentlig ettersyn høsten 1997.  

Grunneierne i samarbeid med kommunen, så etter det offentlige ettersynet behov for en 

utredning om ressursforvalting i Ringsakerfjellet. Hensikten var å vurdere hvor mye 

utbygging området kan tåle. Østlandsforskning laget en utredning som forelå ettervinteren 

19986. Konklusjonen i rapporten går i hovedtrekk ut på at de store, sammenhengende og 

ubebygde naturområdene i fjellet må bevares uten utbygging. Dersom disse områdene 

bevares, avhenger tålegrensa for utbygging av hvilket apparat/virkemidler som er 

tilgjengelig for å forvalte naturen og styre hytte- og fritidsbrukernes atferd i fjellet.   

 

På bakgrunn av utredningen fremmet grunneierne et samordnet forslag til utbygging av 

hytteområder og et alpinanlegg ved Natrudstilen. Kommunen utarbeidet et revidert 

                                                 
6 Arnesen, T. & Hesthagen, N. 1998 ” Om utbygging i Ringsakerfjellet”  ØF-rapport 1998/24. Lillehammer. 
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planforslag som ble lagt ut til offentlig ettersyn sommeren 2000. I planforslaget 

opprettholdes en tredeling av fjellområdene i forhold til standard på veg, vann- og avløp og 

elektrisitet. Sjusjøen har her høy standard, blir ansett å ligge i det minst sårbare området. 

Områder øst i fjellet har bare strøm, framført eller lokalt produsert. Planen tar 

utgangspunkt i at framføring av vinterbrøyta veger, strøm og vann åpner for mer intensiv 

bruk og andre bruksmåter enn tidligere. Målsetningen nå er å gi et variert tilbud til ulike 

brukergrupper ved at situasjonen med forskjellig standard opprettholdes som soner i fjellet. 

 

Hovedutfordringene med å bevare større, sammenhengende naturområder er ivaretatt ved 

at ny hyttebygging bare skal skje ved fortetting eller utvidelse av eksisterende 

hytteområder. Et unntak er de tre nye hytteområdene i Natrudstilen, men disse ligger i 

utkanten av fjellområdet, og i et området med utbygd infrastruktur (veger, vann- og 

avløpsanlegg). 

 

Det stilles nå krav om bebyggelses- eller reguleringsplan før utbygging av nye felt, og før 

fortetting og utvidelse av eksisterende felt. Det legges og vekt på at tilstrekkelig areal må 

avsettes for parkering.  

  

Et prinsipp knesettes nå i kommuneplanen – dog mer som en tilpasning til de faktiske 

forhold enn som innledning av ny praksis: I de første planene fra 1967 var prinsippet at 

hytter skulle bygges i flatene og dragene over tregrensen. Nå er prinsippet at alle de 

foreslåtte byggeområdene ligger under skoggrensa, og vegetasjonen vil dermed være med å 

skjerme bebyggelsen slik at den blir mindre synlig i landskapet. Mens transformasjonen i 

tenking om området fra seterdrift til rekreasjonsbruk (og av de gamle seterområdene) var 

gjennomført i kommuneplanen av 1975 (se omtale foran), er transformasjonen fra 

skogbrukslandskap til rekreasjonslandskap gjennomført nå ved inngangen til 2000.   

 

Planen inneholder en rekke områder som kan fortettes, og noen områder i fjellet som kan 

nybygges. Til sammen åpnes for inntil 685 nye tomter i Ringsakerfjellet. For Sjusjøens del 

åpnes for fortetting for eksisterende byggeområde på vestsida av vegen med inntil 100 

tomter. Dette kommer vi tilbake til. 

 

Et annet viktig punkt i kommuneplanen i denne omgang er flytting av skistadion på 

Sjusjøen. Det heter her at: 
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Sjusjøen skistadion har av flere grunner en uheldig lokalisering. Den har ikke god 

forbindelse med løypenettet, og foreslås flyttet til friområdet … ved Birkebeinerløypa. 

 

Denne saken kommer vi og tilbake til, og da særlig omdisponering av gamle skistadion (se 

kapittel 8.4, side 85). 

 

Denne kommuneplanen åpner også for utvikling av et akeanlegg ved Natrudstilen, samt 

bygging av fritidsboliger (hytter og leiligheter) i tilknytning til dette med til sammen om 

lag 200 tomter.  Ved innkjøringa til Natrudstilen åpnes det for et bygg som blant annet. 

inneholder informasjonssenter og gjenvinningsstasjon for Sjusjøområdet. Utbygging med 

akeanlegg (Sjusjøen Skisenter), info-senter og en stor andel av fritidsboligene er allerede 

gjennomført, og danner i dag et nytt tyngdepunkt i Ringsakerfjellet. Se nærmere drøfting 

under behandling av senterstruktur. 

 

Planbestemmelsene til byggeområde for fritidsboliger inneholder som før regler for 

størrelse og utforming av bebyggelsen. Bestemmelsene er nå mer detaljert enn tidligere. 

Kommunen vil gjerne ha bedre styringsverktøy og ser på detaljering og krav til 

planarbeidet som sentrale styringsmidler. Generelt kan man si at estetikk nå har en 

framtredende plass, både i terrenginnpasning, byggutforming og framføring av 

infrastruktur. Det heter for eksempel at: ”Av estetiske hensyn skal framføring av strøm i 

hytteområder skje ved jordkabel.”  

 

Kommunen varsler og behov for å kunne styre forhold som plan- og bygningsloven ikke 

gir bestemmelser for, blant annet. vinterbrøyting av private veger. Det ble derfor utarbeidet 

retningslinjer til fjellområdene. 

 

Gjeldene kommuneplan faller inn i en tradisjon for utvikling av fjellområdene som vi 

kjenner igjen fra de første planarbeidene på 1960-tallet: Arbeidet med å finne fram til hvor 

mange fritidsboliger området ”tåler”, hvor de kan plasseres og hvordan sikre områder som 

er og skal forbli ubebygde og som er uten veg osv. Denne kommuneplanen representerer et 

foreløpig sluttpunkt for diskusjonen om tålegrense og hvordan bruk skal fordeles og 

organiseres. Planen gir rom for utbygging i mange år framover, men også for sikring av 

store uberørte areal. 
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De underliggende prinsipper som planen bygger på er blant annet: 

• Når et område først tas i bruk som byggeområde, skal det utnyttes mest mulig 

effektivt. Dette har som konsekvens en fortettingspolitikk i hyttefeltene. 

• En bærekraftig utvikling er ikke bare et spørsmål om antall bygg for eksempel, men 

og hvordan bruk og ferdsel organiseres og kanaliseres. Dette har og betydning for 

sentrumsstrukturen. Vi vet at kanalisering virker, og det er viktig at ferdsel både 

mellom sentra støtter opp under den senterstrukturen man søker å realisere. 

 

Denne kommuneplanen berører i liten grad spørsmålet om sentrumsutvikling, 

sentrumsstruktur og -funksjon i fjellet. 

 

 

3.8 Sjusjøen 

Sjusjøområdet står, som og denne gjennomgangen viser, i en særstilling i Ringsakerfjellets 

historie. Områdets status i kommuneplanen av 83/84 viser noen sider av denne 

dominerende plassen: 

• Det var her vi fikk etablering av turistbedrifter – og særlig høyfjellshotellene. Dette 

omtales nærmere i eget avsnitt. 

• Det er i Sjusjøområdet det er flere private rettighetshavere – ellers i fjellet er 

rettighetsspørsmålet avklart. 

• Sjusjøområdet hadde tidlig et tyngdepunkt i hytteetableringen – en situasjon som i dag 

er endret - se kapittel 4.5, side 37. 

• Dette området fikk tidlig og som eneste område i Ringsakerfjellet sin reguleringsplan, 

og Pihlske Sameie var selv aktiv som planpådriver. 
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4 Sjusjøen – dagens situasjon og posisjon. 

4.1 Senterstruktur 

Vi har i det foregående fulgt utviklingen i Ringsakerfjellet og Sjusjøen særskilt. Nå skal vi 

se mer systematisk på den situasjon og posisjon Sjusjøen har i dag. Det er behov for å 

definere og avgrense nærmere hva som menes med Sjusjøen sentrum og i hvilken 

sammenheng det inngår i dag. Som drøftet innledningsvis er det viktig å se på den 

senterstrukturen Sjusjøen inngår i.  

 

Senterstruktur: Forhold å være opptatt av: 

I Ringsakerfjellet 

(intern senterstruktur) 

Sjusjøen i forhold til Natrudstilen – sentrumstilbud og 

funksjoner – konkurranse og synergier. 

I regionen – mest kjent som 

Lillehammer-regionen 

(regional senterstruktur) 

Ringsakerfjellet i forhold til Nordseter, Hafjell, Kvitfjell 

og Skei – Ringsakerfjellets tilbud og funksjoner – 

konkurranse og synergier  

I Norge 

(nasjonal senterstruktur) 

Lillehammer-regionens tilbud og funksjoner – 

konkurransefortrinn 

 

 

4.2 Ringsakerfjellet og den interne senterstrukturen. 

Fjellområdene i Ringsaker kommune - Ringsakerfjellet - grenser mot Mesnali og 

Brumund/Mauset i sør, mot nabokommunene Lillehammer og Øyer i nord-vest og Stor-

Elvdal, Åmot og Hamar kommuner i nord og øst. Området er på i underkant av 400 km2. 

Avgrensinga er vist på vedlagte illustrasjonskart. 
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Figur 2: Viser grunnrisset for Ringsakerfjellet, med nabokommuner og med grenselinjer 
for de 5 store grunneierne. 

 

 

4.3 Naturgitte forhold av betydning for sentrumsfunksjon 

Sjusjøen er navnet på en sjø og et område ved denne sjøen. Sjusjø-området har naturgitte 

fortrinn for den funksjonen Sjusjøen fyller som et sentrum. De geologiske formasjonene 

skaper et landskapsrom hvor Sjusjøen er en innfallsport til fjellet for øvrig, og et kryss for 

ferdselsårer både fra Nordseter og Mesnalia. Denne egenskapen ved Sjusjøen vil ikke 
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kunne erstattes av andre lokaliseringer i Ringsakerfjellet7, og den gir en basis for å tenke 

utvikling. Det kommer vi tilbake til. 

  

Sjusjøen er som sentrum et krysningspunkt og det eneste alternativ for ferdsel inn i 

Ringsakerfjellet fra vest med tilførsel fra Mesnali og Nordseter. Dette gir området en 

sentral trafikal posisjon som danner utgangspunkt for å tenke utvikling. 

 

 

4.4 Fra seterliv til rekreasjon. 

Som behandlet i kapittel 3 var Sjusjøen et seterområde i en lengre periode i nær fortid. Når 

Ringsakerfjellet skiftet ham fra å være et område for primærnæringsutkomme til 

rekreasjonsliv, beholdt og styrket Sjusjøen sin sentrumsstatus. Solvente lisider med utsikt 

inn i fjellområde gir en attraktiv plassering. Snøsikkerhet gir utgangspunkt for en rekke 

aktiviteter. Både Sjusjøen og Ringsakerfjellet har en rekke ressurser som leverer emne til 

en utvikling av rekreasjonsbruk – både kommersiell og ikke.  

 

Vi kan snakke om grunnleggende måter å oppfatte Sjusjøen som et amalgam av kultur og 

natur. Her kan de to perspektivene på områdets særpreg eller identitet benyttes: 

 

”Seteridentiteten”: Området har en særlig verdi for mange som seterområde hvor det i dag 

drives rekreasjon. Selv i dag er det trekk i arealbruken som avspeiler seter-røttene, og for 

noen er det er viktig å beholde dette særpreget i senere utvikling.  

 

”Tida og tilhøve identiteten”: Området har en særlig verdi i kraft av å kunne tilpasse seg 

skiftene krav fra brukere, og dagens bruk er rekreasjon. I dag preges Sjusjøen av 

tilpasning til rekreasjon. Denne muligheten til å ”bygge om” Sjusjøen slik at området 

fungerer i henhold til de krav ”tida og tilhøve” stiller, bør utnyttes bedre og er det som på 

sikt sikrer et levende Sjusjøen. 

 

                                                 
7  Det mangler en tilsvarende senterdannelse i andre enden av fjellområdet, i Åstadalen. Som vi har 

påpekt i tidligere utredninger (Se fotnote 6), vil det antakeligvis komme med årene. 
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Som vi har vist (kapittel 0, side 25) var det særlig kommuneplanen for 1975 (med senere 

revisjoner til inn i 80-tallet) som anla et utviklingsperspektiv på Sjusjøen som sentrum i 

rekreasjonssammenheng. Her var ideen at senteret gjennom forsøk og utvikling skulle 

utvikles til et tyngdepunkt. I gjeldende kommuneplan er ikke Sjusjøen spesielt behandlet, 

her er tema i første rekke utbyggingsmønster i fjellet. Det er derfor rimelig å komme 

tilbake til spørsmålet om sentrumsfunksjoner og – struktur i fjellet i den forestående 

planrevisjonen. 

  

Sjusjøen har og den suverent største ansamlingen bygg og infrastruktur i Ringsakerfjellet – 

dette illustreres i neste figur, som gir et bilde av fordeling og navn på de sentrale felt med 

fritidsboliger fjellet, samt veistrukturen i Ringsakerfjellet.  
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Figur 3: Navn på og fordeling av felt for fritidsboliger i Ringsakerfjellet, samt 
infrastrukturn for veier. Prikkede røde linjer viser grenselinjene mellom de 5 grunneierne i 
Ringsakerfjellet. Se forrige figur. 

 

 

4.5 Avgrensing 

Hva bestemmer et sentrumsområdes avgrensing? Dels er det bruk og infrastruktur, dels den 

historiske utvikling og dels er det regimet som naturen gir (terrengformasjoner, klima osv). 

Et sentrums utvikling og utstrekning endrer seg over tid. I den forstand har Sjusjøen 

sentrum ekspandert med utviklingen i rekreasjonssamfunnet – utbygging av fritidsboliger, 

økt mobilitet (resultat av veger, transportmidler mv), flere brukere, hyppigere 

tilstedeværelse osv.  

 

En nøyaktig avgrensing har vel ingen viktig rolle å spille. Man kan snarere se på et 

sentrum som noe som fortaper seg i tiltrekningskraft fra et kraftfelt – om lag slik lyset fra 

en lyktestolpe fortaper seg med avstand. Avstanden – forstått som den tiden det tar å 

komme dit med mest brukte transportmidler, kan ennå kortes inn ved forskjellige former 

for tilrettelegging. 

 

Når vi allikevel velger å gi en avgrensing på kartet, er det fordi en avgrensing kreves for å 

kunne gi en tallmessig beskrivelse av en del forhold antall bygg i sentrum, arealer disse 

fordeler seg på, avstandsforhold og lignende.  

 

 

4.6 Rekreasjonsbyen eller – landsbyen Sjusjøen. 

Det er og usikkert i hvilken grad man kan snakke om et ”opprinnelig” Sjusjø-område. I dag 

er det rimelig å avgrense rekreasjonslandsbyen Sjusjøen i vest og nord til lisidene opp og 

flatene rundt østlige og nord-østlige deler Storåsen så langt som inn til rundt Kroksjøen, og 

østover på andre siden av veien inn mot ubebygd område.  

 

Ringsaker Allmenning har grunn ved Rømåsen – for øvrig et av de viktige områdene for 

fritidsboliger. Det regner vi denne utredningen ikke som del av Sjusjø-området, særlig i 
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den sentrumsbetydning vi er ute etter her. Vi inkluderer de nord og vestlige lisidene opp 

mot Natrudstilen i rekreasjonslandsbyen Sjusjøen. 

 

Figur 4: Figuren viser avgrensing av Rekreasjonslandsbyen Sjusjøen (ytre lyse blå 
kantlinje) som er benyttet i dette arbeidet 
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Innenfor denne avgrensingen er det i dag i underkant av 2500 bygg på 11,5 km2.  Det gir 

en tetthet på i underkant av 220 bygg pr km2. Gjennomsnittlig avstand til nærmeste nabo 

innen ”Rekreasjonslandsbyen Sjusjøen” er ca 40 meter. Innen området er det videre om lag 

6 km offentlig veg, knappe 5 mil er privat veg, og en drøy mil er sti. 

 

 

4.7 Sjusjøen sentrum 

Brøttum Allmenning ble til inn på 80-tallet betraktet som å ”nesten” nå fram til Sjusjøen. 

Men hva som er et sentrum er like mye et funksjonelt spørsmål som et spørsmål om 

avgrensinger som står fast gjennom tid. Slike utviklingen har vært de seneste par tiår i 

rekreasjonssbruken av fjellet, har Sjusjøen som sentrum ekspandert. Det er i dag naturlig å 

si at Sjusjøen sentrum omfatter østre deler av Brøttum Allmenning, fra om lag det gamle 

skianlegget (Birkebeinerbakken) og et stykke nedover langs veien til Mesnalia.  

 

Et sentrumsområde vil gjerne ha en indre kjerne og et ytre belte rundt denne – tenk på 

hvordan en by gjerne har en ”gamle-by” eller liknende. Det er da gjerne kjernen som 

omtales som ”sentrum”. Kjernen i Sjusjøområdet – ”gamle-Sjusjøen” – er heller ingen gitt 

og lett avgrensbar størrelse. Her er det valgt å avgrense dette til området mellom 

caravanplassen, Rustad fjellstue, bommen inn til Rømåsen, Fjellblikk, bak Sjusjøen 

høyfjellshotell, fjellkirka og Sjusjøen fjellstue. Dette er skissert i påfølgende figur, og 

sammenfaller vel mer eller mindre med det som for et par tre tiår siden ble oppfattet som 

Sjusjøen sentrum.   
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Figur 5: Sjusjøen sentrum - slik avgrensingen er valgt i dette arbeidet (mørke blå 
kantlinje). 
 

Denne kjernen har i dag vel 370 bygg på et areal som utgjør ca 1,8 km2 – det gir en tetthet 

på i overkant av 200 bygg pr. km2.  Gjennomsnittlig avstand til nærmeste nabo i sentrum er 

40,8 meter. Det er altså mindre enn i Rekreasjonslandsbyen Sjusjøen sett under ett ( se 

forrige avsnitt). Det er det om lag 1,4 mil veistruktur hvorav omlag 1 mil er privat veg. Det 

er om lag 500 meter merket sti i sentrum.  
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Selve kjernen har altså en lavere tetthet enn de ytterområdene av Sjusjøen. Det bekrefter 

senterets ”åpne preg”. 

Særtrekk ved ”Gamle Sjusjøen” viser seg i tetthetstallene – 200 pr km2 i ”kjernen” og 270 

i de ytre områdene. Ser vi på fordelingen av byggene i kjernen er det relativt store åpne 

areal. Ekspansjonen av Sjusjøen har stort sett skjedd ved at veksten har kommet som 

fritidsboliger utenfor kjernen. Dette gir både muligheter og stridstema når spørsmål om 

arealdisponering ved framtidig sentrumsutvikling skal besluttes. Det er fra et 

arealbruksperspektiv betydelig muligheter for nye bygg og funksjoner i ”Gamle Sjusjøen” 

bare ved fortetting og uten vesentlig sanering – men at noe er mulig betyr ikke 

nødvendigvis at det er ønskelig. 

 

Fylkesveg 2 går opp til Sjusjøen sentrum. Det er videre og i forlengelse av denne åpen 

helårsveg fram til Storåsen.  De øvrige vegene i område er private. Det er kommunal 

helårsveg fra Sjusjøen til Nordseter.  

 

Figur 6: En illustrasjon av Sjusjøen sentrumsområde hentet fra www.sjusjoen-info.no. 
Dette utsnittet sammenfaller om lag med det vi har avgrenset som kjernen eller sentrum i 
Sjusjøen rekreasjonslandsby. Idyllisert framstilling kanskje, men gir allikevel et blikk på 
Sjusjøen som kan anspore til debatt om spørsmål som: Hvordan styre den videre 
arealbruken? Hvilke funksjoner hvor? Hvordan sikre myke og harde trafikanter? 
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I Sjusjø-området, inkludert Rømåsen, er det offentlig vann- og avløpsnett. Alle som skal ha 

innlagt vann må knytte seg på dette.  Det er strømforsyning til Sjusjøen og fram til 

demningen på Kroksjøen8.  

  

 

4.8 Natrudstilen som sentrumsområde 

I løpet av de siste årene er det bygget opp betydelig rekreasjonsinfrastruktur i sørlig lisider 

i Natrudstilen. Dette området ligger solvent og med utsikt ut av Ringsakerfjellet mot vest. 

Sjusjøen skisenter er den primære attraksjonen i dette området. 

 

Fra området går det ingen veier inn i Ringsakerfjellet. Med henvisning til gjeldende 

kommuneplan og for så vidt og til den argumentasjon som er presentert i 

Østlandsforsknings rapport om utvikling i Ringsakerfjellet9, bør slike veier heller ikke 

utvikles fra Natrudstilområdet. Det er av hensyn til de store sammenhengende 

grøntområdene, særlig viktig at vegen inn til Midtfjell og Gjestbodåsen seter ikke 

oppgraderes eller tas i utvidet bruk.  

 

                                                 
8 For området Ljøsheim-Grunnåsen er det utbygd elektrisitetsnett fram til Grunnbekken på Grunnåsen. Det er 

ikke ført fram strøm til Hamarseterhøgda og Åstadalen. Eidsiva Energinett AS forsyner fjellområdene med 

strøm. 
9Se fotnote 6 
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Figur 7:  Sjusjøen Skisenter (kilde: www.sjusjoen-skisenter.no). 

 

Natrudstilen omfatter i dag et moderne akeanlegg – Sjusjøen Skisenter (se bilde). Anlegget 

består av en 6-seters stolheis med kapasitet på 3.200 personer i timen. Fallhøyde er på ca. 

250 meter. Det er et eget barnetrekk og akeområde for barn. I tillegg er et variert 

servicetilbud (knyttet til ski, spisested, pub osv) og flere fritidsboliger.  

 

Som et tyngdepunkt i sentrumsstrukturen i Ringsakerfjellet har Natrudstilen først og fremst 

til tilbud om vinteren (alpint, terrengskigåing). I tillegg har det en helårsfunksjon for 

fritidsbeboerne som sogner til den sydvendte delen av Natrudstilen, under platået i sydvest 

og østover.  
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Figur 8: Figuren viser sentrumsområde ved/under Natrudstilen som ellipse til venstre for 
Sjusjøområdet. Den nederste liggende ellipsen viser Mesnalia.  

 

Sentrumsområdet ved Natrudstilen er som sentrum ikke et krysningspunkt for ferdsel inn 

og ut av fjellet som følger av landskapsformasjonene på samme måte som Sjusjøen 

sentrum er det. Sentrumsfunksjonene her følger først og fremst av de anleggene (akebakke 

og fritidsboliger, med tilhørende servicebygg osv) som er bygget opp her, og deres evne til 

å tiltrekke seg brukere.   
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4.9 Sjusjøen og Natrudstilen. 

Mellom Sjusjøen og Natrudstilen er det om lag 8 kilometer langs vei og om lag 8 kilometer 

langs sti nord om Sjusjøvannet. Veistrukturen mellom Sjusjøen og Natrudstilen, og en 

mulig videre veiutløsning mellom Natrudstilen, Ljøsheimområdet og østover er illustrert i 

Figur 11.  

 

 

Figur 9: Utsyn fra Natrudstilen. Kilde: www.sjusjoen-skisenter.no 

 

Mellom Sjusjøen skisenter og Lillehammer – via Sjusjøen sentrum – er det i vinterhalvåret 

nå bussforbindelse.  
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Figur 10: Faksimile fra hjemmesiden til Sjusjøen Skisenter. Aktiviteten har skapt 
etterspørsel etter bussforbindelse som knytter viktige sentra sammen internt i 
Ringsakerfjellet, og mellom Ringsakerfjellet og Nordseter og Lillehammer. Kilde: 
www.sjusjoen-skisenter.no 
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Figur 11: Utsnitt fra Ringsakerfjellet. Stiplet linje mellom Sjusjøen og Natrudstilen og en 
mulig videreføring mot Ljøsheim (pil). Se tekst for nærmere omtale. 

 

Natrudstilen kan betraktes som Ringsakerfjellets tyngdepunkt og innfallsport i sør.  

Det bør vurderes å utløse en øst-vest-forbindelse mellom Natrudstilen og veien inn til 

Ljøsheim. På den måten vil det skapes en ”ringvei” i Ringsakerfjellet mellom østlige og 
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vestlige deler opp mot Sjusjøen. Dette vil gi et mer rasjonalt trafikkmønster og gjøre både 

Natrudstilen og Sjusjøen mer tilgjengelig som sentra. Dette blir behandlet nærmere i 

kapittel 9 om trafikk. 

 

 

4.10  Regional senterstruktur 

Sjusjøen og Ringsakerfjellet har en sentral plassering og funksjon i den regionale 

senterstrukturen. Dette er illustrert i figuren.  

 

Figur 12: En skisse som viser Sjusjøen og en del sentrale sentra i en regional 
sammenheng. Kilde: www.lillehammerturist.no 

 

Den regionale strukturen Sjusjøen inngår i brukes av ”alle” aktører som produserer for 

rekreasjon av den typen vi er opptatt av her. Kommersielle aktører på Sjusjøen og i 

Ringsakerfjellet bruker gjennomgående aktivt nærhet til andre viktige destinasjoner og 
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severdigheter i regionen som et argument for opphold på Sjusjøen. Dette illustrerer 

hvordan det vertikale perspektivet i sentrumshierarkiet (se kapittel 4.1, side 33) er et viktig 

argument for samarbeide innad i Sjusjøen om å gjøre Sjusjøen til et sentrum og med tilbud 

som andre vil vise til når de skal kommunisere med markedet sine grunner til at folk skal 

bruke deres destinasjoner. For eksempel bruker Lillehammer turist ”…bare 30 minutter fra 

Sjusjøen” som et argument for Lillehammers fortrinn. Det er så opp til aktørene selv på 

Sjusjøen å få mest mulig ut av slike regional markedskommunikasjon. 

 

 

4.11  Dagens arealdisponering på Sjusjøen. 

Denne utredningen drøfter utvikling i Sjusjøen på grunnlag av historie, situasjon og 

posisjon området har og søker å finne fram til sentrale problemstillinger på bakgrunn av 

trender og behov. Dette skal i sin tur danne et innspill til en revisjon av kommuneplanen. I 

de neste kapitlene vil vi utvikle mer konkret hvordan Sjusjøen kan utvikles fra dagens 

situasjon og posisjon. Dagens situasjon er blant annet definert av gjeldende arealdel for 

kommuneplan for Sjusjøen sentrum. Gjeldende arealplanen er vist i neste figur. 
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Figur 13: Kommuneplanens arealdel for Sjusjøen. Områder med grønn skravur er LNF-
områder. Gule områder er utbyggingsområder for fritidsboliger. Blå områder er 
næringsområder. Grønne er LNF og friluftsområder. 

 

Arealplanen viser en arealdisponering med et hoveddrag grøntstruktur gjennom sentrum. 

Denne er viktig å beholde.  

 

Næringsområdenes arrondering avspeiler en tilfeldig historisk utvikling med utgangspunkt 

i hotellene og senere caravanplass og lignende rekreasjonsbasert virksomhet. Denne type 

virksomheter velger gjerne en lokalisering som maksimerer utsyn fra bygningskroppene, 

uten at innsynet til de samme er tatt like mye hensyn til. Det er ikke nødvendigvis et godt 

allment prinsipp for landskapsbruk. Det gjelder særlig i forhold til plassering av andre 

næringsbygg, som handelsbedrifter, servicebygg og lignende. Det er heller ikke et godt 
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prinsipp for innplassering av parkeringsanlegg og lignende, som gjerne følger med 

etablering av annen virksomhet.  

 

Et sentralt spørsmål som bør drøftes i forhold til dagens arealbruk er: hvordan fremmer den 

et arbeide med å utvikle bruk av Sjusjøen utenom skisesongen? Det er et spørsmål vi 

kommer tilbake til, men det kan allerede her være betimelig å peke på at sjøen Sjusjøen er 

en ressurs som bør tas hensyn til når en slik sesongforlengelse drøftes. 

 

Figur 14: Kommuneplanens arealdel for det vi har definert som Sjusjøen sentrum. 
Områder med grønn skravur er LNF-områder. Gule områder er utbyggingsområder for 
fritidsboliger. Blå områder er næringsområder. Grønne er friluftsområder. 

Det grønne område er i denne planen avsatt til blant annet skistadion. Skistadion er nå 

flyttet til et område like nord for caravanplassen som dermed er omregulert.  

 

Det er dermed fire områder vi i neste kapittel vil henlede oppmerksomheten på. Disse er 

pekt ut i neste figur.  

• Område 1 er næringsområde og gamle skistadion med mer fra Sjusjøen høyfjellshotell 

østover til Sjusjøen.  

• Område 2 er område mot Sjusjøen mellom Rustad og fylkesveien.  

• Område 3 er området mellom Rustad og caravanplassen og  

• Område 4 er det som i dag ligger ved Graaten seter og opp mot Sjusjøen fjellstue.  
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4.12  Et rekreasjonssamfunn med mangfoldig ressurstilfang 

Det kan passe å avslutte denne gjennomgangen av Sjusjøens historie og situasjon i dag 

med en kortfattet oversikt over tilbud og tjenester for rekreasjonssamfunnet Sjusjøen har 

utviklet og i dag byr markedet på. Tre tabeller kan illustrere sider ved dagens struktur i den 

”maskinen” som driver produksjon for rekreasjon – butikker og tjenester, 

overnattingsbedrifter, og sist en enkelt opplisting av aktuelle i tema når Sjusjøsamfunnet 

presentere seg for markedet. 

Tabell :  

En oversikt over bedrifter på Sjusjøen som selger varer og / eller yter tjenester rettet mot 

rekreasjonsmarkedet - alfabetisk ordnet.  

Butikker og service Virksomhet 

Brøttum Røde kors hjelpekorps Beredskap 

Graaten Handel – Krambua Interiør / gaver 

Kafeer og serveringssteder Virksomhet 

Lillehammer Ringsaker Turbiler Charterbuss 

Liv Laga Brukskunst Husflid/gaver 

Låven Bar  Pub 

Mesna Islandshestsenter Hesteutleie / Rideskole 

Opplandstrafikk Rutebuss til Sjusjøen 

Rimi Sjusjøen Dagligvarer 

Ringsaker jakt og fiskeområde Jakt/fiske 

Rustad Hotell og Fjellstue Serveringstilbud, Seminarer 

Rømåssetra Setertun / Serveringstilbud 

Sjusjøen cafe / Natrudstilen Kafe / After ski / Restaurant 

Sjusjøen Fjellstue Serveringstilbud 

Sjusjøen Fritid Aktiviteter/utleie 

Sjusjøen Høyfjellshotell Serveringstilbud, Bassengtilbud, Seminarer  

Sjusjøen skisenter / Natrudstilen Alpinbakke  

Sjusjøen sommerland Badeland / Båtutleie o.a.  

Sjusjøen Sport og Aktiviteter Aktiviteter / Utleie 

Sjusjøvangen Kafe Kafe 
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Team Sjusjøen Langrennslag 

Vertshuset Fjellheimen Serveringstilbud / Selskapslokaler 

Vær og føretelefon Sjusjøen Informasjon 

 

Neste tabell viser overnattingsbedrifter: 

Tabell:  

En oversikt over overnattingsbedrifter på Sjusjøen – alfabetisk ordnet. 

Bedrift Antall rom/senger 

(ca) 

Antall 

hytter/leiligheter 

Fjellheimen Hytter og leiligheter 210 senger 30 

Mesnali Ungdomssenter og Leirskole     17/100 3 

Rustad Hotell og Fjellstue 46/90 5 

Sjusjøen Fjellstue  

– denne er pt under omlegging av driftskonsept 

56/105 5 

Sjusjøen Hytteutleie 600 senger 72 

Sjusjøen Høyfjellshotell 70/140 0 

Sjusjøen Vandrerhjem Fjellheimen 90 senger 32 

Sjusjøtunet Hytte og Caravansenter 35 senger 7 

Sjusjøvangen Hytteutleie 140 senger 20 

 

Det er utviklet en rekke nettsteder som presenterer Sjusjøen som rekreasjonsdestinasjon. 

Nettsteder av typen www.sjusjoen-info.no, http://www.sjusjoen.com/, 

http://www.pihlske.no   og flere er en betydelig ressurs for denne type samfunn. Vinter 

selger ”seg selv” – kanskje - på i Ringsakerfjellet. Utfordringen knyttet til 

sesongforlengelse er i alle fall betydelig. Men også her har det vært arbeidet gjennom 

årene. Brosjyre for sommeren fra www.sjusjoen-info.com gir et fint innblikk i ressurser 

som mobiliseres for å utvikle sommer-Sjusjøen. Neste figur viser en interessant 
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innholdsfortegnelse i den sammenheng: 

 

Figur 15: Faksimile av innholdsfortegnelsen til informasjonsbrosjyren om sommertilbud 
på Sjusjøen. Brosjyren gir et fint innblikk i ressurser på Sjusjøen som kan mobiliseres for å 
utvikle sommersesongen. Kilde: http://sjusjoen-info.no/doc/sjusjoen_s_nor.pdf. 

 

Faksimilen illustrerer bredde og mangfold i varer og tjenester som retter seg mot 

rekreasjonsmarkedet. En slik opplisting sier naturlig nok ikke noe om verken kvalitet, 

omfang eller seriøsitet, men kan allikevel tjene som en invitasjon til å reflektere over det 

forhold at produksjonsapparatet Sjusjøsamfunnet i dag er retta inn mot ”produksjon for 

rekreasjon”. Dette er en 180-graders snuoperasjon på 100 år, hvor utgangspunktet var 

primærproduksjon.  
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5 Sjusjøen og velferds- og helsetjenester – situasjon og 

trender  

5.1 Situasjon for offentlig stedlig tjenestetilbud: uavklart behov, 

uavklart struktur 

Vi har kalt Sjusjøen for en ”rekreasjons-by eller -landsby” (kap 4.6, side 37). Men som 

”by” eller ”landsby” (eller rett og slett tettsted) er det en rekke funksjoner som vi vanligvis 

finner i ”vanlige” tettsteder som vi ikke finner på Sjusjøen, som: 

• Offentlig helsetilbud og generelt omsorgsinstitusjoner 

• Offentlig barnehage, skole og utdanningsinstitusjoner 

• Andre offentlig kontorer og tjenestetilbud 

Det er vel heller ikke aktuell policy at det kommunale tjenesteapparatet skal ekspandere 

inn i Sjusjø-samfunnet og være tilstede med sine tilbud. Når det ikke er aktuelt er det viktig 

å være på det rene med hvorfor. Følgende årsaker synes rimelig å peke på: 

• Det finnes pr i dag ingen offentlig politikk eller tradisjon for å utvikle kommunale 

tjenesteapparat for å møte et behov som måtte foreligge eller oppstå i tilknytning til 

”rekreasjons-landsbyene”. 

• Det er usikkert hvilket behov som foreligger eller vil utvikle seg 

• Det er fiskale barrierer mot å utvikle kommunalt og annet offentlig tjenesteapparat i 

og for slike steder, ettersom fritidsbeboere ikke er skattebetalere til den kommunen 

de rekreerer i.  

• Som tettsteder er ”rekreasjons-landsbyene” for en stor del semi-offentlige – dvs 

gater og veier er gjerne private. Det betyr både at det offentlige har begrenset 

ansvar og plikter overfor utforming, forvaltning og drift av den fysiske 

infrastrukturen, ulikt hva som eller er tilfelle i byer og tettsteder som er ”vanlige” 

steder.  

Det hele summerer seg opp til et uavklart forhold mellom offentlig tjenesteproduksjon 

lokalt – og for så vidt også hvordan moderne fritidssamfunn som Sjusjøen inkluderes i 

kommunale politiske prosesser - og håndtering av fritidssamfunn som få et slikt omfang 

som vi ser på Sjusjøen.  For det er viktig å legge merke til hva som ikke står på lista over 

årsaker til at denne saken i dag er uavklart eller ”på vent”: befolkningsmengde og 
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bruksomfang. Sett fra perspektivet ”hvor folk rer og bor” er Sjusjøen et betydelig tettsted 

på Innlandet. Riktignok er og bor de her tidvis men omfanget er betydelig og bruken svært 

regulær.  

 

 

5.2 Private / ideelle tilbud innen velferd- og helse. Røde kors. 

Brøttum Røde Kors har ansvaret for fjellredningstjenesten i den vestlige delen av 

Ringsaker fjellet. Foreningen har base sentralt på Sjusjøen. Røde Kors er den fremste 

leverandøren av beredskap for friluftsbrukere i fjellet. Røde Kors gjør dessuten mer enn å 

være en beredskapsorganisasjon og organisere leteaksjoner og være sanitetsvakter i 

påsken.  

 

Aktører som Røde Kors er viktige i det friluftsbaserte rekreasjonslivet. De er en leverandør 

av første linje beredskap som slike rekreasjonssamfunn må ha.  

 

Røde Kors Hjelpekorps er en aktør som bør gis en prioritert plass i et Sjusjøen sentrum.  

 

 

5.3 Nyttig debatt: hvordan utvikler hyttelivet seg? 

Allikevel mener vi at det for tiden ikke er grunnlag for å vurdere etablering av offentlige 

tjenestetilbud på Sjusjøen. Det er ennå for usikkert hvordan rekreasjonssegmentet vil 

utvikle seg og hvilken policy som etter hvert vil dominere her i forhold til tilbud og tilgang 

til offentlige velferdstjenester. 

 

En annen sak er at private aktører kan tenkes å komme på banene i enkelte av de mest 

velutviklede ”rekreasjons-landsbyene”. Det som derfor er et poeng, er at aktørene i slike 

tettsteder har en diskusjon gående om denne problematikken.  
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5.4 Oppslag til debatt 

Hytte-tradisjonen er i endring, både materielt og kulturelt. Materielt ved at hytter i dag – og 

særlig i den type felt og i den type utvikling vi har på Sjusjøen - er fritidsboliger med høy 

teknisk standard og komfort. Kulturelt ved at bruksmønsteret endrer seg, både i omfang 

(vokser betydelig) og aktiviteter og i eier-”sitsen” (for Sjusjøen med et betydelig innslag av 

eiere fra stor-Oslo-regionen). Dette er alle faktorer som på sikt vil gi tettsteder som 

Sjusjøen et særpreg og vil åpenbart bety nye muligheter og problemer i forholdet mellom 

fritidssamfunnet på i Ringsakerfjellet og det ”vanlige” sivile samfunn i kommunen.   

 

Som en del av dette har både betydning og omfang av begrepet ferie og fritid endret seg. 

Så selv om vi kan si at hytta som før brukes i ferie og fritid, betyr ikke det at bruken og 

meningen med fritidslivet er uendret over tid – det betyr at språket er endret med bruken. 

Men samtidig vil teknologiske endringer som medfører større investeringer, bedre komfort 

og lettere atkomst – i det hele tatt en utvikling som medfører at de materielle forholdene 

knyttet til ”overnattingsprosjektet” i utmarka blir mer lik byen – føre til endringer hvor vi 

finner fram til en ny miks mellom fritid og arbeid? Dette vil i sin tur ha føringer på 

hvordan vi velger å bygge og bo i by og utmark.  

 

5.4.1 Arbeid og fritid 

Et forskningsinstitutt på indre Østlandet ansetter direktør med eksisterende hushold i Oslo. 

Hun løser problemet ved å bo på hytta – nåvel: fritidsboligen - inntil videre. En gruppe 

leger ved Regionsykehuset i Trondheim lager et legekontor i Oppdal og bemanner det i 

hver ende av weekender mens de ellers bor på hytta. På Bjorli jobbet man i lengre tid med 

planer om å lage et utleiekontormiljø for fritidsfolket slik at det blir lettere både og 

kombinere arbeid og rekreasjon – for folk som gjerne vil snu om på tilværelsen og gjøre 

fritidsbolig til bolig og bolig til hytte i byen? 

 

Disse eksemplene, og vi kunne med letthet ha funnet flere uten dermed å kjenne det 

samlede omfanget, gjør det aktuelt å spørre om vi ser en utvikling hvor arbeidslivet ”spiser 

seg inn på” og integreres i rekreasjonslivets materielle og sosiale struktur på nye måter? 

Arbeidslivets struktur er – med unntak av arealbundet primærproduksjon – gjerne knyttet 

til byer og tettsted, til etablert urban struktur i landet. Rekreasjonslivets struktur er i større 

grad distribuert både i tid og rom i hverdagen, dels i nærmiljø og urbanitetens 



 

 

58

tilbudsmangfold og dels utenfor – i utmarka - og det er her den ekspanderende 

hyttekulturen kommer inn. 

 

5.4.2 Småbarna 

Anta at du har en moderne hytte, en fritidsbolig i Hafjell, på Sjusjøen eller Oppdal eller 

Valdres, og anta at det er flere av naboene der som har det samme. Anta videre at du har en 

eller annen form for ”konstant-støtte” i førskoleperioden (kontantstøtte, leve på én lønn, 

osv) eller er i et yrke hvor du kan ta med arbeidet (telependler eller liknende). Hvilke gode 

grunner foreligger da for at du ikke vil foretrekke regelmessig forlengede opphold på hytta 

hvor barna kan puste fritt fra støv og støy, og utfolde seg i lek og læring i rekreasjonens 

nedstressede strukturer? Foreløpig mangel på tradisjon, foreløpig mangel på organisering 

og lignende. Ja vel. Men det er aktuelt å spørre om ikke rekreasjonens struktur i større grad 

vil bli tatt i bruk i småbarnlivet? Kan også dette bli et område hvor rekreasjonslivets 

strukturer tas i bruk i større omfang? Er det sannsynlig at det vil komme private tilbud som 

gir et pedagogisk og omsorgstilbud til barn i rekreasjonslandsbyene?  

 

5.4.3 Rekreasjon for hele livsløpet. 

Det er altså, for å oppsummere over hele livsløpet, berettiget å spørre om ikke endringene i 

rekreasjonens materielle og sosiale struktur som kommer til uttrykk i dagens hyttebygging, 

i økende grad er i ferd med å prege alle livets faser, barndom, arbeidsliv og 

nedtrappingslivet / pensjonisttilværelsen? Dette er i og for seg ikke noe uventet eller nytt 

som problemstilling. Ikke nytt fordi fritidens og rekreasjonens økte betydning i det 

senmoderne samfunnet er et velstudert tema i samfunnsforskningen.  

 

5.4.4 Nye livsstilspakker 

Et materielt og kulturelt brudd med hyttetradisjonen – antakelig i akselererende tempo inn i 

vårt eget ti-år – synes å foreligge. Velstandsnivå og organisering av arbeidsliv har for 

mange gitt større muligheter for egne ”pakker” med arbeid og rekreasjon. Velstand 

muliggjør større investeringer i rekreasjonssegmentet, og sosial organisering og 

fleksibilitet berettiger større investeringer.  
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Dette betyr ikke nødvendigvis at rekreasjon og produksjon smelter sammen, at vi arbeider 

og rekreerer parallelt. Riktignok kan man i nettsamfunnet og online-samfunnet frykte at 

mange former for jobber forfølger oss ut av kontoret og dit vi til enhver tid er, men vi er 

ikke determinert av teknologiske muligheter. Det er nok å anta at blandingen av jobb og 

fritid er en endring, og at hverdagslivet utenom eller ”pakket rundt” jobb – i den grad det er 

elastisk (skole er lite elastisk, men gir gode muligheter for lenge ferier enn arbeidslivet gir, 

førskolebarnlivet er elastisk, nedtrappingslivet er elastisk, særlig om du har ok helse osv) - 

blir ”pakket” eller ”kompilert” på nye måter. Slike ”livsstilspakker” bare en praktisk ytre 

foranstaltning, men det er like mye en måte å utvikle og uttrykke hvem vi vil være på.  

 

Nå dreier det seg om å integrere større og mer utviklede sivilteknologiske strukturer i en 

fleksibel sosial organisering og ”jonglere” med elementene slik at flere brukere finner 

mening i å bruke hyppigere. De nye livsstilspakkene med fritidsboligen som en plattform 

gir større muligheter for individuelle tilpasninger. I denne nye hyttetradisjonen blir det 

selve det rekreative livet prosjektet, det å finne plass til og utforme det som en framvisning 

av individualitet for flere brukere i en familie eller liknende grupper blir programmet. I 

denne sammenhengen har det moderne fritidshuset sin plass, og bryter med den klassiske 

hyttetradisjonens patriarkalske sjølbygge- og boprosjekt.  
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6 Videreutvikling av Sjusjøen som destinasjon og 

hytteby 

 

Sjusjøen har de siste 20-årene beveget seg fra en reiselivsdestinasjon med hyttefelt til mer 

å bli en hytteby med reiselivsvirksomhet. Sistnevnte har relativt sett gått tilbake dels 

grunnet overgang til mer selvhushold. Etterspørselen etter selvhusholdsenheter er nemlig 

den typen overnatting som har vokst raskest10. Det er også i denne delen av markedet hvor 

tilbudet har vokst raskest på norske vinterdestinasjoner. I de siste årene har det også blitt 

bygget noen nye hoteller på vinterdestinasjoner (Kvitfjell, Hafjell).  

 

Selvhusholdsdelen er relativt lite utviklet på Sjusjøen, det gjelder særlig for Sjusjøen 

sentrum sin del. Dermed ligger det et geografisk aspekt inne i dette, ved at 

reiselivsutviklingen primært har skjedd utenfor sentrumsområdet. 

 

 

6.1 Trender i vinterbasert reiseliv og hytteutvikling 

 

I utviklingen av nye hytteområder i Indre Østland har mye av veksten vært knyttet til de 

større vinterdestinasjonene. Utviklingen har dermed skjedd i dynamikk mellom 

skiheisanlegg, reiseliv, profesjonelle utbyggere og utvikling av nye tilbud (som også 

kommer lokalbefolkning til gode).  

 

Ser en på de større vinterdestinasjonene er tendensen at de større blir større på bekostning 

av de mindre, og kanskje særlig de mellomstore. Dette har med markedsføring, kostnader 

ved å utvikle nye tilbud og ”kritisk masse” og gjøre. Denne tendensen går hånd i hånd med 

en utvikling mot mer strømlinjeformede opplegg, jf ”Resort-begrepet” som nå er på vei inn 

også om vintersportssteder, og som tidligere var brukt om blant annet ”fornøyelsessentra” 

(av typen Disney World) og store ferieanlegg i ”syden”. Dette handler blant annet om å stå 

                                                 
10 Handelshøyskolen BI (2002): Reiselivsnæringen 2002 – Nedsmelting og urbanisering. Utarbeidet på 

oppdrag fra SND. 
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fram med én profil i markedet, gi mer helhetlige tilbud til turisten, utnytte de samlede 

ressursene bedre og hindre intern rivalisering. Destinasjoner som har gått sterkest i denne 

retningen i Norge er blant annet Beitostølen og Hemsedal. Det svenske selskapet Skistar 

som nå eier de to største alpinanleggene, Trysil og Hemsedal og dermed har stor 

innflytelse på utviklingen på disse stedene, er en representant for en slik utvikling. 

 

Sjusjøen har de siste årene hatt positiv utvikling på hyttesiden selv om området ikke har 

hatt tilknytning til en større ”reiselivsmotor”. Likevel er det grunn til tro at en har hatt hjelp 

av utbyggingen av Sjusjøen alpinsenter – uten alpinanlegg av en viss størrelse stiller en fort 

i en annen divisjon. 

 

 

6.2 Sjusjøen – reiseliv og hyttenæring hånd i hånd? 

Hyttetomtene på Sjusjøen har langt på vei solgt seg selv de siste årene – vil dette fortsette? 

Hvem er konkurrentene og hva er konkurranseflatene? Hva kan og bør Sjusjøen ”selge 

på”? Hva betyr destinasjonens ”profil” i en slik sammenheng, eller er det nok å ligge 2 

timer fra Oslo og ha fint turterreng? Hva med (det tradisjonelle) reiselivet oppe i det hele, 

hvilken rolle spiller det, og bør det satses aktivt for å utvikle det videre? 

 

Sett fra utredernes side er det behov for å fornye standard og profil på hotell- og 

overnattingsbedriftene på Sjusjøen. Det anses likevel som lite realistisk å på kort sikt 

bygge opp ny kapasitet i form av senger på hotell og fjellstuer. Den videre utviklingen av 

reiselivet på Sjusjøen avhenger av at det satses riktig mot markeder og med en profil der 

Sjusjøen har konkurransefortrinn. I den sammenheng ses det som nødvendig å utvikle det 

produkt og de tilbud en har, hvis ikke vil Sjusjøen sannsynligvis få problemer med å hevde 

seg i reiselivsmarkedet totalt sett. Hvorvidt det bør satses, og hva som er 

bedriftsøkonomisk – og destinasjonsøkonomisk – riktig å satse på, ligger i hovedsak 

utenfor denne utredningen å vurdere. I en slik sammenheng bør det ideelt gjøres en analyse 

av blant annet sannsynlig markedsutvikling, hvordan konkurransebildet kan komme til å se 

ut, og ikke minst av egne ressurser (styrker og svakheter). Vi vil berøre dette overfladisk i 

det følgende. Men først er det på sin plass å se litt på ”avhengigheter” mellom 

hytter/”hyttenæring” på den ene siden og reiseliv på den andre.  
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Et helt fundamentalt spørsmål som kan stilles - og som bør stilles nå som en ser på 

utvikling for Sjusjøen 10-20 år fram i tid – er satt på spissen om ”hyttebyen” Sjusjøen 

egentlig trenger noen reiselivsnæring? Spørsmålet er ikke om en skal ta livet av det som 

lever og fortsatt har livets rett, men hvorvidt videre utvikling av ”hyttenæringen” avhenger 

av videre utvikling av reiselivet og evt. hva som skaper slike avhengigheter. Dette er 

egentlig aktuelt akkurat nå, ettersom det arbeides med planer om nye leieligheter både for 

salg og utleie, omgjøring av hotellsenger til leiligheter (Sjusjøen Fjellstue) og en av 

reiselivsbedriftene er til salgs (Panorama). 

 

Hvorfor skal Sjusjøen for eksempel ha hoteller og fullservicetilbud, evt. utleieleiligheter og 

i det hele tatt ”varme senger”11? Kan man ikke bare satse på hytter? De vanlige 

mekanismene fra spesielt større destinasjoner går ut på at  

- reiselivsbedriftene genererer trafikk, som skaper etterspørsel og holder ”hjulene i 

gang” i blant annet. alpinanlegg, serveringsbedrifter og varehandel. Særlig viktig er 

dette i midtuke og ”stille” perioder, og ofte helt avgjørende for økonomien i store 

skiheisanlegg. 

- de er med og deler på kostnader til infrastruktur som kommer både hytteeiere og 

turister til gode, slik som løypepreparering, opparbeidelse av stier og grøntområder, 

skilting, etc. 

- de har selv et tilbud som hytteeiere og –brukere kan benytte, jf restaurant/bar, dans, 

badebasseng, tilgang til selskapslokaler.  

- de skaper liv og røre og ”lys i vinduene” 

- det er behov for fullservicehotell for å trekke større arrangementer og aktiviteter til 

destinasjonen. 

 

I forhold til andre destinasjoner, og i alle fall hyttebyer på samme størrelse, har Sjusjøen 

relativt begrenset tilbud i form av skiheiser, varehandel og øvrig tjenestetilbud som man 

”trenger” reiselivsbedrifter til for å generere etterspørsel. Dette henger sammen med at 

Sjusjøen har: 

- relativt små alpinanlegg (Birkebeinerbakken og Sjusjøen Skisenter),  

                                                 
11 Dvs. senger som leies ut og dermed forutsetningsvis er mer i bruk enn hytter/leiligheter som disponeres av 

eierne (”kalde senger”). I følge Hytteundersøkelsen på Sjusjøen i 2003 er disse i bruk i snitt 50-60 døgn pr år.  
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- ganske få kommersielle senger i ”ski inn/ski ut” avstand til alpinanleggene, som 

dermed genererer relativt beskjeden trafikk til anleggene. 

- relativt lite servicetilbud og varehandelstilbud lokalt12, og dermed lite næringsliv 

som er avhengig av stor turisttilstrømning. 

 

Mønsteret fra mange vinterdestinasjoner (særlig de litt større), i både inn og utland, er at 

det kun tillates utbygd ”varme senger” i sentrum av destinasjonene, og særlig i direkte 

tilknytning til alpinanlegg. Utbyggingen er da forutsatt å skje i form av enten tradisjonelle 

hoteller, regulær utleievirksomhet av leiligheter/hytter, enheter i sale-lease back 

konsepter13 eller ulike former for time-share opplegg. 

 

Følger en denne typen logikk på Sjusjøen (i sentrum), vil ikke varme senger kunne bygges 

i tilknytning til alpinanlegg av noe størrelse da det er flere kilometer til Sjusjøen Skisenter. 

Spørsmålet er da om utbygging av kommersiell sengekapasitet framstår om attraktivt nok 

til å gi lønnsomhet. Selv om Sjusjøen de senere år har tatt noen skritt i retning av en 

”moderne” vinter-/helårsdestinasjon, med blant annet nytt alpinanlegg, flere leiligheter og 

gradvis høyere standard på hyttefeltene, så er Sjusjøens kommersielle profil fortsatt rettet 

mot ”tradisjonell” naturbruk, slik som turskiløping og turer i fjellet. Utbygging av 

leiligheter for utleie og videreutvikling/nyetablering av fullservice-bedrifter må derfor 

sannsynligvis fortsatt kobles mot en slik profil. Dette er derimot ikke synonymt med en 

”traust” eller ”gammeldags” profil. Mye ligger til rette for at turer i fjellet og turskiløping 

kan komme sterkere i årene som kommer, samtidig som også andre måter å ferdes i 

terrenget kan øke hvis det legges til rette (f.eks mountain-biking). 

 

Uansett tror vi det må konkluderes med at reiselivsnæringen på Sjusjøen må søke 

muligheter og utvikling med basis grovt sett i dagens profil, samtidig som produktet 

foredles videre. Vi er av den oppfatning at den må søke lønnsomhet og utvikling på egne 

bein, selvsagt i samarbeid med grunneiere, investorer og andre næringsdrivende. Derimot 

bør generelt ikke grunneiere, eller andre for den saks skyld, strekke seg langt for å ”holde 

liv i” eller understøtte bedrifter eller prosjekter som ikke kan gi positiv bedriftsøkonomisk 

                                                 
12 Som nok i stor grad skyldes nærheten til Lillehammer. 
 
13 Enheter som selges, for så å leies tilbake og settes i utleie hele eller deler av året. 
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avkastning. Begrunnelsen ligger dels i det opplagte at en ikke bør søke bevisst å tape 

penger, og dernest at de destinasjonsøkonomiske ringvirkningene av reiselivet neppe 

forsvarer ekstraordinær risiko eller store ”røde tall”. Når det er sagt kan det tenkes 

prosjekter og tilbud i regi av reiselivsbedrifter som kan ha stor ”destinasjons-effekt”. Med 

det mener vi å være et etterspurt tilbud både blant turister og hyttefolk, og dermed skape 

merverdier blant de fleste kommersielle aktørene, herunder grunneierne. Et eksempel på et 

slikt tilbud mener vi at Sjusjøen Skisenter er. Hvorvidt nye prosjekter kan komme i samme 

kategori, må selvsagt underlegges en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. 

 

 

6.3 Behov for tilbud og tilrettelegging 

I kapittel 8 drøftes blant annet arealmessig innplassering av ulike tilbud, mens 

trafikkløsninger og parkering analyseres i kapittel 9. Det relevante tema i sammenheng 

med drøftingen foran er derimot hvilke typer tilbud det kan bli etterspørsel etter, samtidig 

som de kan drives lønnsomt. Et beslektet spørsmål er hvorvidt det er behov for fellestiltak 

og ny infrastruktur som kan styrke hele destinasjonen, og hvor det hevdes at grunneierne 

bør ta et særlig ansvar. Nå er det ikke vår oppgave å analysere markedsutsiktene for ”alle 

mulige” nye tilbud, men vi vil peke på noen sentrale forhold og føringer.  

 

Etter vår oppfatning kan det neppe påregnes noen større vekst i (det tradisjonelle) reiselivet 

på Sjusjøen, selv om hele ferie- og fritidsmarkedet er voksende. Sentrale mekanismer er 

omtalt i avsnittet foran, samtidig som Norge som turistland ikke har vist særlig økning de 

senere år. En annen sak er at sammensetningen av kundegrupper kan endres over tid, slik 

at etterspørselsmønsteret i sum kan komme til å endres.  

 

Et annen førende faktor er forholdet til Lillehammer, og i og for seg andre sentra i området 

(Moelv, Hafjell). Vi legger til grunn at disse i de nærmeste 10-året vil fortsette å utgjøre en 

viktig ”tiltrekningskraft” turister og hytteeiere, og at den ikke vil bli mindre enn i dag.  

 

Hytteeierundersøkelsen i 2003 avdekket en del ønsker om aktiviteter og tilrettelegging fra 

hytteeierne, blant annet: 
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- svømmehall, badeland 

- bedre ”Sommerland” enn i dag, behov for opprusting 

- lysløype, rulleskiløype, lys i alpinanlegg 

- spa, dusjtilbud for hytteeiere 

- fotballbane, kajakkmuligheter, turorientering 

- husdyr, åpen seter 

- golfbane, driving range 

 

Noen av disse tilbudene finnes allerede eller er under utvikling. ”Vannaktiviteter” som 

svømmehall, innendørs badeland, spa-anlegg, eller andre typer ”aktivitetshus” , står høyt 

på ønskelista til mange destinasjoner. Et stort anlegg vil sannsynligvis bli vanskelig å få 

lønnsomt i Sjusjøens størrelse, eller må søkes realisert i forbindelse med en større 

utbygging av overnattingskapasitet. En slik utbygging vil kunne være positiv for Sjusjøen 

både som reiselivsdestinasjon og hytteby, og bidra til å ”revitalisere” Sjusjøens profil i 

markedet. Det som er viktig er at utbyggingen må være så vidt stor og markert at den har 

tiltrekningskraft. I denne sammenhengen vil det si flere turister, mer kurs og konferanse og 

bidra til økt bruk av hyttene. Det som blant annet taler for dette er at 

Sjusjøen/Ringsakerfjellet har et stort antall hytter som potensielt kan utgjøre en betydelig 

etterspørsel i takt med oppgardering av standard på hyttene. Samtidig har Sjusjøen et 

”navn” i reiselivet, og ligger i gunstig avstand i forhold til hovedmarkedet (Oslo-området, 

ferger fra utlandet). Som påpekt over mener at tilnærmingen til en slik utbygging bør skje 

ut fra bedriftsøkonomiske kriterier, samtidig som det vil kreve betydelige investeringer og 

”eksterne” investorer. 

Et tilbud av typen seter eller fjellgård ville passe godt inn i Sjusjøens profil, og er et 

”lavterskel-tilbud” som sannsynligvis ikke krever tunge økonomske løft. Golfbane er bygd 

opp i tilknytning til mange vinterdestinasjoner, jf Hemsedal, Kvitfjell og Trysil, men har så 

vidt vi forstår lav bedriftsøkonomisk lønnsomhet og krever betydelige investeringer (18 

hull). De må derfor ses i sammenheng med sesongutvidelse og mer rikholdig tilbud i 

barmarksesongen. 

 

Som nevnt i kapittel 2 (side 11) har Sjusjøen flere tilbud til turister og hytteeiere i form av 

varehandel og servering, samt diverse ”aktivitets-arrangører” (sledeturer, elgsafari, 
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kanefart, o.l) som vel primært er siktet mot tilreisende/bedrifter (se kapittel 4.12, side 52). 

Vi legger til grunn av kapasiteten til dagligvarebutikken (Rimi) langt på vei er sprengt, og 

at den snart bør utvides, evt. suppleres med en butikk til. Spørsmålet er om det er grunnlag 

for varehandelstilbud innen andre bransjer. I dag finnes det ”gavebutikk”, hyttebutikk, som 

også tilbyr noe jernvarer og turartikler, samt at to aktivitetsbedrifter har et visst utvalg i 

sportsutstyr. Med et kundegrunnlag om lag som i dag vil det etter vår oppfatning være 

vanskelig å bygge opp gode butikktilbud innen andre bransjer enn dagligvarer. Fra andre 

destinasjoner kjenner vil til store og høyprofilerte butikker innen blant annet sport, 

damemote og interiør. Utviklingen i kundegrunnlag vil selvsagt være det førende, men det 

er vanskelig å se for seg lønnsomme etableringer her uten en større kundemasse enn i dag. 

Det mest nærliggende er sannsynligvis etablering av en type storkiosk á la Mix-butikk, 

mao. et tilbud med lang åpningstid, enkel atkomst og med servering av enkel varmmat.  

 

I hytteeier-undersøkelsen ble det trukket fram at spisestedene ikke holder god nok kvalitet, 

og at det samtidig er spørsmål om pizza- eller tacorestaurant, dvs. et enkelt og 

familievennlig spisested som holder åpent relativt lenge på kveldene. Erfaringen fra 

Sjusjøen, og andre destinasjoner, går i retning av at det er vanskelig å få hytteeiere og 

andre ikke-gjester inn på hotellene for å spise der. Vi snakker derfor om ”frittstående” 

restauranter som ligger sentralt i destinasjonen. Slike finnes på mange andre destinasjoner, 

og blir mange steder også brukt av lokalbefolkning. På den bakgrunn kan det vise seg å 

være kundegrunnlag for noe slikt om ikke lang tid, for eksempel i regi av en større kjede. 

 

Generelt ville det styrke Sjusjøens sentrumsprofil om en kunne få til mest mulig 

samlokalisering av tilbud innen varehandel, servering og annen service. Samlokalisering 

vil kreve nybygg samt fornuftige tilpasninger i forhold til estetikk, atkomst/trafikk og 

parkeringsareal. Vi kommer tilbake til dette i kapittel 8. 
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7 Visjon og utvikling i Sjusjøen sentrum. 

I det foregående har vi beskrevet Sjusjøen sin situasjon og posisjonen. Vi har videre gjort 

et forsøk på å trekke ut av områdets kultur og natur en beskrivelse Sjusjøens plass og 

identitet i samfunnet, med vekt på både historiske røtter og utfordringer og utviklingstrekk 

som Sjusjøen må forholde seg til. Hensikten nå er å summere dette opp i et sett begrep som 

kan bidra til å vurdere og gi en retning til det som skal komme. For det formålet kan en 

visjon for området være nyttig.  

 

Figuren under er hentet fra www.sjusjoen-info.no: 

 

Figur 16: En tegning av Sjusjøen sentrum. Kilde: www.sjusjoen_info.no En slik tegning 
kan jo i seg selv anspore til refleksjon over hva som bør skje og hva som skjer.  Men en gå 
mer systematisk til verks dersom folk skal samles om bilder av hvordan Sjusjøen bør se ut 
om 15-20 år. 
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7.1 Om ‘visjon’. 

‘Visjon’ – hva legges i begrepet, hvordan det er tenkt å fungere i en utviklingsprosess, og 

for hvem det skal ha en verdi?  

I ordboka vil en finne ordet ”visjon” forklart som ”et bilde på eller en situasjon i fremtiden 

som man søker å realisere”. Brukt i vår sammenheng kan vi si at en visjon beskriver i 

billedlige former hvor ”man” gjerne ser for seg at Sjusjøen ser ut og fungerer i framtiden, 

og i grove trekk hvordan man skal handle for å komme dit i løpet av de neste 10-20 år om 

ting forløper slik man forestiller seg det. 

 

En visjon bør ikke forveksles med formål. Et formål uttrykker slike forhold som hvorfor 

bedriften / organisasjonen er i det segmentet den har som formål å operere i. Formål kan 

fungere som en veileder i usikre tider, men har ingen spesiell tidshorisont. Et hotell, en 

grunneierorganisasjon, en velforening osv kan ha formålsparagrafer som er uforandret 

gjennom flere tiår for den saks skyld. Sjusjøen Hytteutleie har ” Vi leier ut høystandard 

hytter og leiligheter i attraktivt turområde!” som et formål. 

 

En visjon, derimot, er knyttet til en gitt situasjon og posisjon for det visjonen omhandler 

(eks et område, en bedrift, en forening). Visjonen er derfor mer spesifikk med hensyn til 

hva som skal oppnås (eller forhindres) og innenfor hvilken tidshorisont. For eksempel, 

dersom Sjusjøen Hytteutleie hadde en formulering som ”Vi skal i løpet av neste 10 år ha ¼ 

av hyttene i Sjusjøen i aktiv utleie”, så ville det vært en visjon. En visjon kan altså naturlig 

ha en struktur som en målsetning (begge er jo en formulering av hvor en gjerne vil være et 

stykke fram i tid), men visjonen vil gjerne ha et lengre perspektiv og en mer generell 

formulering. 

 

For foreninger, lag, bedrifter og lignende bør åpenbart formål og visjon henge sammen.  

 

En visjon kan oppildne – for å bruke et slikt begrep – folk til å strekke seg mot (eller 

kjempe mot realisering av) definerte mål – dog gitt at visjonen er formulert spesifikt, 

målbar, oppnåelig, realistisk og innenfor en gitt tidshorisont.  
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7.1.1 Visjon for et område  

Saken er mer komplisert når vi snakker om ”visjon” for et område med mange aktører med 

ulike formål og av ulik type. Her er det en rekke enheter med til dels likeartede og til dels 

svært forskjellige formål som skal dele en visjon. Visjonen for et område – i motsetning til 

for eksempel en bedrift - må derfor være slik at forskjellige enheter kan utforme og 

”koble” sine formål og sine målsetninger og virkemidler opp mot det å realisere (eller 

kjempe mot) visjonen. Beitostølen har ”4 fengende årstider” som en et element i sin visjon 

for området som sådan, som suppleres med målsetninger om markedsposisjon innen en 

angitt tidshorisont.  En slik visjon kan gi invitasjon til forskjellige aktører om å ”bli med å 

utvikle”, og også definere en plattform fra hvilken diskusjoner om konkrete tiltak starte. 

Hvilke kvaliteter bør en visjon for et område ha? Områdevisjonen må: 

 

• Gi en ”klar melding ut” – slik at kjernen i det en ønsker å formidle er uten for mye 

tolkingsrom. 

• Gi et bilde av det man sikter mot som oppfattes forenlig med områdets natur og kultur. 

For et område er det viktig at visjonen griper fatt i noe som springer ut av områdets 

naturlige forutsetning, dets kultur og historie og at det peker framover – mot det som 

kan komme.  

• Vanligvis utformes visjoner slik at det gir et bilde av en ønskverdig framtidssituasjon 

og posisjon for området. Men man skal være klar over at det som for enkelte er en 

tiltrekkende framtid, kan for andre være en ”dystopi” – noen man vil unngå. Uansett er 

det viktig at en visjon kan gi debatten om hvor man vil, en arena og utspille seg på. En 

verdifull diskusjon kan dermed bli mer fokusert.  

• Utformes som et uttrykk som engasjerer og inspirerer til videre formulering av 

målsetninger og intensjoner for utvikling hos forskjellige aktører. 

• Være realistisk og oppnåelig – noe som er et krevende krav. Ren ønsketenking er jo i 

seg selv en form for ufornuft det er lett å hengi seg til.  

• At visjonen sier noe om tidshorisonten den inviterer til å realiseres innenfor. 

 

7.1.2 Visjon og konkurranse 

Innen et sentrumsområde vil det være flere tilfeller av det vi kan kalle for horisontal 

konkurranse (se kapittel 2.3, side 16 ): to dagligvareforretninger er konkurrenter, to 

overnattingsbedrifter er det, to spisesteder er det osv. Det kan og innenfor – som i dette 
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tilfellet – Ringsakerfjellet som et område, være tilfeller av horisontal konkurranse. Er 

Sjusjøen sentrum ”truet” av konkurranse fra den utviklingen som skjer ved foten av 

Natrudstilen?  

 

Men det finnes og en vertikal konkurranse, konkurranse mellom et område og andre 

områder innenfor en region, eller mellom regioner innenfor et større område, som et land. 

Ringsakerfjellet som et område har en konkurransesituasjon i forhold til andre områder i 

Lillehammer-regionen, og denne regionen har igjen en konkurranse i forhold til andre 

regioner (Valdres, Hallingdal osv).  

 

Funksjonen til en visjon er ikke å fjerne den horisontale konkurransen. Funksjonen er 

snarere at en visjon henleder oppmerksomheten mot den vertikale konkurransen, den skal 

få aktørene til å reflektere over behovet for å utvikle området (på den måten man blir enige 

om i visjonen) for å gi den en framtidig posisjon – i dette tilfellet i rekreasjons-markedet.  

 

Så det er i arbeidet med å utvikle området slik at det forsvarer / utvikler sin posisjon i 

forhold til andre områder at en visjon kan bidra til å få perspektivene på plass, og bidra til å 

finne en lokal balanse mellom konkurranse og samarbeide. Gjennomgående vil altså en 

visjon bidra til at debatten om senterstruktur løftes fra det lokale til høyere nivå, og på den 

måten gjøre det enklere for aktørene lokalt å treffe sine disposisjoner.  

 

7.1.3 Områdevisjon for hvem? 

Områdevisjonen for Sjusjøen skal være for og fungere for kommersielle aktører og deres 

forskjellige målsetninger og virkeområder, og den skal være for og fungere for lag for 

foreninger og for aktører med engasjement i policyutforming og tiltak. For å være effektiv 

må en visjon for et område derfor kunne tas opp i organisasjonskulturen til de mange 

forskjellige aktørene en ønsker å ha med seg i arbeidet med å realisere en visjon. Det 

krever at lag, foreninger, bedrifter osv som slutter opp om visjonen bruker og 

kommuniserer visjonen innad og utad. Det må videre arbeides med å utvikle ”fortellinger” 

som illustrerer og utdyper visjonen. Dette er dels en felles oppgave for Sjusjøsamfunnet. 

Uten en vedvarende utveksling av ideer og synspunkter på hva som nå skal skje, vil neppe 

visjonene kunne ha en område-funksjon. Et virkemiddel i den sammenheng er å fastlegge 
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en Sjusjø-konferanse om en periodisk foreteelse – for eksempel hvert annet år to tre ganger 

framover. Vi kommer tilbake til det forslaget. 

 

Men å utvikle visjonen og gi den ”kjøtt på beina” er også noe enkeltaktører må bidra til. 

Oppgaven er å fortelle om sitt tiltenkte bidrag til å realisere visjonen. Det må arbeides med 

å formulere kortsiktige målsetninger som bidrar til å realisere visjonen innenfor avgrensede 

områder og med å trekke inn og engasjere andre i samme prosess.  

 

 

7.2 To visjoner for Sjusjøen 

Vi skal gi eksempel på to mulige – og til dels motstridende - visjoner for Sjusjøen.  Vi 

understreker at dette er eksempler, og at det må være en prosess knyttet til det å få en slags 

”røff enighet” blant de sentrale aktørene om visjonen. Det er derfor ikke først og fremst en 

utrednings oppgave å fastlegge en visjon, men snarere å foreslå noen viktige elementer 

som kan inngå i visjoner.  Dessuten er det viktig for utredningen å ha noen realistiske 

ytterpunkter i utviklingsbaner for området som forslag vi kommer tilbake til kan 

kommenteres i forhold til.  

 

I kapittel 3 (side 21 ff) har vi gjennomgått hovedtrekk i Sjusjøens og Ringsakerfjellets 

utviklingshistorie. Historien viser hvilke naturgitte forutsetninger brukere har verdsatt og 

brukt gjennom historien, og hvilke kulturelle verdier som har avleiret seg her gjennom 

tidens løp. Ressurser og verdier, sammen med trender i samtiden, danner utgangspunkt for 

å tenke utvikling. Vi isolerte to måter å tenke stedets identitet på (se side 21): 

• ”Seteridentiteten” 

• ”Tida og tilhøve identiteten” 

 

Dette kan være et utgangspunkt for å lage visjoner. Som grunnlag for visjoner settes de to 

former for identitet knytta til Sjusjøen inn i en utviklingssammenheng. Visjonen skal gi et 

bilde av en etterstrebelsesverdig situasjon og posisjon for Sjusjøen om 20 år. Spørsmålet 

blir følgende: Hvilken posisjon i rekreasjonssammenheng vil vi Sjusjøen skal ha om 20 år, 

og hva er situasjonen i sentrum hva angår funksjoner, arealbruk osv da? 
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7.2.1 Visjon basert på rekreasjonslivet i seterlandskapet 

Denne visjonen tar utgangspunkt i at Sjusjøen om 20 år skal være preget av 

seterlandskapet. Med det menes to grunnleggende forhold som skal ivareta og skjerme om 

denne kvaliteten ved Sjusjøen: 

• Et landskapsrom preget av åpent landskap hvor skogbekledning er holdt tilbake og 

med frodige voller og friområder.  

• En bygningskultur med lave bygg plassert i et tunliknende mønster 

Som vi ser er det først og fremst en landskaps- og byggeskikksestetikk som gir danner et 

sett premisser for en slik visjon.  

 

Men Sjusjøen skal og innenfor denne visjonen være i utvikling. Sjusjøen skal ha posisjon 

som et sentrum for Ringsakerfjellet, minst på samme nivå som i dag. Det betyr at Sjusjøen 

skal være hovedsentrum i fjellet og i den egenskap kunne tilby en rekke av de fasiliteter 

som Ringsakerfjellet må kunne tilby i et framtidig fritidsmarked og –bruk også utenom 

skisesongen. Det betyr at innenfor prinsippene for landskapsbruk, må det tenkes utvikling 

og arealbruk. Rent konkret må det foretas en vurdering av hvilke soner innenfor området 

som kan brukes for utviklingsformål, og hvilke som bør skjermes slik at det 

landskapstrekket som søkes bevart blir bevart, og slik at det hele framstår og fungerer som 

et sentrum i et seterpreget landskap. En formulering av denne visjonen kan være: 

 

”Sjusjøen skal i 2020 være hovedsentrum for rekreasjonsbruk i Ringsakerfjellet og 

invitere brukere til et aktivt liv i seterlandskapet og fjellet året rundt”. 

 

Vi kan kalle denne visjonen for ”Seterlandskapsvisjonen”. 

 

7.2.2 Visjon basert på tilpasning til tida og tilhøve. 

En alternativ visjon tar og utgangspunkt i en tolking av historien til Sjusjøen. Her legges 

vekt på at Sjusjøen har gått i front i hele etterkrigstiden i å tilpasse seg og utvikle seg for å 

dekke behov og krav som fritidsbruk av Ringsakerfjellet har medført (ref. kap 3). Følgende 

prinsipper er viktige for å beholde denne posisjonen: 

• At tilbud til fritidsbrukere utvikles og moderniseres i takt med behov der hvor 

Sjusjøen har fortrinn som kan utnyttes (landskap, lokalisering med mer) 

• At sentrum utvikles som moderne og effektivt for fritidsbruk  
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Sjusjøen skal og innenfor en slik visjon ta vare på kvaliteter, men og utvikle moderne 

tilbud basert på de naturgitte og andre muligheter som Sjusjøen har uten spesiell binding til 

akkurat seterperioden i områdets utvikling. En kvalitet denne visjonen kan legge vekt på er 

tilpasningsevne over tid. På samme måte som Sjusjøen for 20 år siden hadde en helt annen 

profil på overnattingstilbudet, spisestedtilbudet, butikktilbudet med mer, vil Sjusjøen om 

20 år måtte ha en annen profil enn dagens. Det avgjørende her er at sentrum defineres som 

sentrum og fylles med funksjoner. Dersom det krever en annen arealbruk, må det ha 

prioritet foran andre hensyn. 

 

En formulering av en slik visjon kan være: 

”Sjusjøen skal i 2020 være et moderne, tilpasningsdyktig og ledende sentrum for 

fritidsbruk i Lillehammer-regionen, med tilbud året rundt som avspeiler tidens 

trender.” 

 

Vi kommer tilbake til forslag til arealbruk og funksjoner i sentrum som kan være forenlige 

med en slik visjon. Vi kan kalle denne visjonen for ”Tilpasningsvisjonen”. 

 

 

7.3 Visjoner og føringer for landskapsbruk 

Begge visjonene formulerer utviklingsbehov. Slik de er formulert her fokuserer de på to 

forhold: 

• Sjusjøen skal beholde en posisjon som sentrum for Ringsakerfjellet. Mellom de to 

er det den forskjell at Tilpasningsvisjonen går bredere ut og sikter mot at Sjusjøen 

skal bli et ledende sentrum for frilufts- og rekreasjonsbruk også i Lillehammer-

region.  

• Begge visjonene formulerer som ledetråd at situasjonen i sentrum bør legge til rette 

for å utvikle en posisjon og utenom skisesongen.  

 

7.3.1 Veiskille eller felles plattform 

De to visjonene formulerer begge en utviklingsintensjon. Det er med andre ord snakk om 

to tilnærminger til å danne seg et bilde av Sjusjøens situasjon og posisjon om et par tiår. 
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Intensjonen fra vår side er at de formulerer en utviklingsambisjon som samler de fleste 

aktørene på Sjusjøen i den ene eller andre ”leiren”.  Spørsmålet er så todelt:  

• Veiskille: Hvor skiller de to visjonene lag, og hvor kan de finne en felles plattform 

for å disponere areal og fremme utviklingstiltak? 

• Felles plattform: Hvor og hvordan kan de to visjonene finne en felles plattform for 

utvikling? 

 

7.3.2 Forskjeller og veiskille. 

Tilpasningsvisjonen er både mer aggressiv i sin målsetning for Sjusjøens situasjon og 

posisjon – den signaliserer en vilje til å gjøre det som er nødvendig for at Sjusjøen med alle 

tilliggende ressurser i Ringsakerfjellet skal være et ledende senter i det friluftsbaserte 

rekreasjonslivet i vår region. Visjonen er mer åpen for å ta i bruk landskap og kultur, mer 

åpen for å utvikle helt typer tilbud og trekke til seg nye brukergrupper enn det 

setervisjonen signaliserer.  Dette er en visjon som i utgangspunktet ikke gjør forsøk på å 

”omskrive” og ”filtrere” dagens aktuelle og mulige utviklingstiltak gjennom Sjusjøens 

landbruksmessige fortid. Sett fra tilpasningsperspektivet har Sjusjøen gjennom historien 

bygget det som trengs og utviklet tilbud som svar på behovet fra rekreasjonsfolket: 

hoteller, veier, butikker, hytter, caravan-plass, veianlegg, vann, avløpshåndtering, løyper, 

skitrekk og annen teknisk tilrettelegging.  

 

Setervisjonen derimot, ser nettopp framover ved å se tilbake til landbruksperioden i 

Sjusjøens utvikling. Her inviteres brukere til å ”være i” en spesiell ”fortelling”, nemlig 

fortellingen om seterlivet og måten det formet og brukte landskap på, måten det 

innplasserte folk og bygninger osv.  Denne visjonen legger vekt på at selv om Sjusjøen har 

gjennomgått en betydelig forvandling ettersom hele samfunnet er endret fra å være et 

setersamfunn til å bli et rekreasjonssamfunn, er det fremdeles mange verdifulle trekk igjen 

som en med fordel kan bygge en framtid på. Det krever imidlertid at både type tilbud og 

anlegg, og innplassering av tilbud og anlegg, underordner seg og videreforedler 

seterlandskapet.   

 

Om vi nå antar at begge visjonene forholder seg til det samme batteri av mulige tiltak å 

gjennomføre og tilbud å utvikle, så vil Setervisjonen måtte filtrere ut flere muligheter enn 

Tilpasningsvisjonen. På den annen side vil Setervisjonen legge grunnlag for utvikling av 
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en klarere profil (”rekreasjon i seterlandskapet”) enn Tilpasningsvisjonen. Setervisjonen 

medfører at en nødvendigvis velger vekk muligheter fordi de ikke samsvarer med de 

grunnleggende verdier som søkes foredlet.  Det kan jo være bra, men det er jo ikke sikkert 

at ”rekreasjon i seterlandskapet” er en suksess i markedet selv om det presenterer seg som 

en foredlet verdi i markedet.  

 

Tilpasningsvisjonen kan på sin side lett føre til at en løper etter ”påfunn” i tida, og i for 

liten grad er kritisk til hva det samlede resultatet blir. Også denne må forholde seg til de 

fysiske begrensingene som landskapsrommet gir, men mange mulige tiltak som krever 

tyngre teknisk tilrettelegging og lignende vil allikevel kunne framstå som gode tiltak i 

Tilpasningsvisjonen. Å løpe etter ”påfunn” i tida kan jo være mindre bra, på den annen 

side følger Tilpasningsvisjonen markedets preferanser tettere. Og det er ofte slik at det som 

framstår som ”påfunn i tida” på et gitt tidspunkt, viser seg å være en vedvarende suksess 

og at dets kritikere bare ga uttrykk for skepsis til noe nytt i seg selv. 

 

Det er derfor lett å tenke seg at de to visjonene kan komme på kollisjonskurs med hensyn 

til hva som bør gjøres i Sjusjøen, hvordan landskap skal forvaltes, hvor tett det skal 

bygges, hvor det skal bygges osv.   

 

Gitt nå at Tilpasningsvisjonen og Setervisjonen er et akseptabelt uttrykk for motpoler i 

synet på hvordan utviklingen bør forløpe14, kan man tenke seg to veier videre i debatten 

om en visjon for utvikling av Sjusjøen: 

• Valg mellom en av de to 

• Finne et felles multiplum mellom de to, og se hvor langt et slikt kompromiss bærer 

nå konkret tiltak og tilbud skal vurderes.  

 

7.3.3 Verdien av et kompromiss mellom to visjoner 

Gitt at Sjusjøen er et lite samfunn med få kommersielle aktører, er det i utgangspunktet stor 

verdi i å finne fram til en felles plattform for å tenke utvikling for Sjusjøen. Vi vil derfor 

legge vekt på beskrive prinsipper for og kommentere aktuelle og konkrete prosjektideer fra 

det vi mener er en slik løsning som kan aksepteres både fra Tilpasningsvisjonen og 

                                                 
14 En tredje visjon er for så vidt ”ingen utvikling”, men den har vi ikke lagt til grunn her. 
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Seterlandskapvisjonen. Dette er et kompromiss, og det er snakk om å gi og ta fra begge 

leire. Vi mener at en soneinndeling av areal for bruk av landskapet i Sjusjøen sentrum kan 

danne en plattform for en utvikling som både har tilpasningsvisjonens intensjon om å ligge 

tett til markedet, og seterlandskapets visjon om å videreføre agrare kvaliteter ved Sjusjø-

landskapet.  
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8 Prinsipper for arealsoner og utvikling 

8.1 En terrassering av Sjusjøen sentrum i to soner 

Rimeligvis vil det å bevare særtrekk i landskapsbruken være avgjørende for Setervisjonen 

– det åpne seterlandskapet skal sikres for fritt innsyn. Hvordan konkret tolke et slikt krav? 

En rimelig forståelse av dette vil etter vår oppfatning være at de områdene som ligger sør- 

og sørsørvest-vent fra fylkesveien og opp mot fjellkirka og over mot Sjusjøen Fjellstue 

skal skjermes for fortetting, høye hus og nye veiføringer.  

 

Vi forutsetter at det er forenlig med en slik skjerming at området kan brukes for 

næringsformål. Poenget er bare at måten det brukes på skal skjerme det mot større 

dominerende anlegg, det være seg bygningsmasse, veiskjæringer eller parkeringsareal.  

 

Området er skissert i neste figur. Denne må forstås som en prinsippskisse, og ikke som en 

nøyaktig avgrensning.  Nøyaktig avgrensing og eventuell sonering av forskjellige 

arealkategorier i en kommuneplan, vil måtte gjøres på bakgrunn av mer konkrete 

vurderinger enn det som er hensikten her. 
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Figur 17: Skravert område viser en prinsippskisse for å avgrense et areal i Sjusjøen 
sentrum som er viktig for å bevare preget av seterlandskap. 

 

Figuren viser et område som definerer innsynet og inntrykket av Sjusjøen sentrum sett 

sørfra og fra øst. Området (ca 620 mål) er i dag åpent med relativt lite bebyggelse (til 
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sammen 129 bygg), setervoller og beskjedent med vegskjæringer til et sentrum å være (om 

lag 5 km veg innenfor dette området).  

 

Derimot har områdene som ligger lavere i terrenget i mindre grad en funksjon som 

definerer seterlandskapet – i alle fall bør disse kunne utnyttes uten at seterlandskapet som i 

dag preger Sjusjøen endres vesentlig. Det er de områdene som er skissert i påfølgende 

figur.  
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Figur 18: Skraverte områder i Sjusjøen sentrum som antas å ha forskjellig verdi som 
definisjon av åpent seterlandskap. Området under grønn skravur bidrar i vesentlig grad til 
opplevelsen av åpent seterlandskap, mens området under blå skravur i mindre grad gjør 
det. Sjusjøen får på denne måten 2 ”etasjer”. 
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På den måten deles Sjusjøen sentrum opp i to ”etasjer” eller to terraserte soner – om man 

kan si det slik. ”Toppetasjen” definerer preget som seterlandskap, mens ”1. etasje” i 

mindre grad bidrar til dette.  

 

For Seterlandskap-visjonen vil denne etasjeringen av Sjusjøen sentrum være viktig når 

man skal tenke utvikling. Hovedgrepet vil være å bevare landskapspreget i toppetasjen – 

kanskje sågar forelde det som seterlandskap. Det kan ha føringer for arealbruken, med 

poeng som: 

• Bevare åpen karakter 

• Lave bygg.  Hoteller og overnattingsbedrifter, leilighetskompleks osv som 

profitterer på utsyn som del av sitt produkt, bør ikke tillates å bygge i høyden eller 

bryte med det overordnede grepet på området.   

• Innplassering med setervoller foran bygg 

• Ingen oppbygging av parkerings-areal og lignende som løfter terreng sett fra sentral 

innsynsvinkel (fra sørsørvest til sør-øst). 

• Ingen fortetting mellom åpne områder 

• Holde tilbake skog, pleie fram en setervollvegetasjon  

• Forenlig med aktivitet som kan leve med denne type begrensinger  

• Minimalisere gjennomgangstrafikk som krever opparbeidelse av bilveg, men legg 

til rette for myk trafikk (løyper, stier, tråkk) 

 

I 1. etasje av terrasseringen vil det gjelde et annet sett retningslinjer – med punkter som: 

• Finne areal for parkeringsområder her 

• Forlegge service- og forretningsbygg hit, særlig i den grad de ikke profiterer på det 

åpne landskap og utsyn som del av produktet. Butikker, kontorer, verksted osv gjør 

ikke det, mens et spisested kan gjøre det og bør kunne forlegges til ”toppetasjen”.  

• Aktivitet som krever en landskapsmessig bearbeidelse. 

• Ingen spesielle krav til åpenhet som kommer til uttrykk gjennom setervoller og 

lignende  

• Område for gjennomgangstrafikk  

 

Selv om det fra Tilpasningsvisjonen ikke på samme måte vil følge at en terrassering av 

Sjusjøen er veien å gå, vil en slik terrassering kunne være forenlig med 
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Tilpasningsvisjonen. Det sentrale forhold for tilpasningsvisjonen vil være at ressursene i 

Sjusjøen har – ikke minst som sentral innfallsport til hele Ringsakerfjellet - utnyttes slik 

tida og tilhøve tilsier det. I utgangspunktet vil det åpne seterlandskapet bare ha verdi i 

Tilpasningsvisjonene i den utstrekning det framstår som en effektiv tilpasning til dagens 

behov. Allikevel er det ingen konflikt mellom de to visjonene i den utstrekning 

utviklingsbehovet slik Tilpasningsvisjonen ser det, kan tilfredstilles innenfor 

Seterlandskapsvisjonenes 1. etasje og med restriksjoner i 2. etasje. Dette er nettopp 

spørsmålet vi skal drøfte i neste avsnitt.  

 

 

8.2 Utvikling i Sjusjøen sentrum. 

Vi understreker at de to visjonene er å betrakte som eksemplifiseringer og utkast til visjon 

for Sjusjøen, og at det må til syvende og sist være aktørene selv om fastlegger en visjon og 

som arbeider med å utvikle hvilke føringer dette skal ha for arbeidet med å utvikle 

Sjusjøen. Det følgende må derfor forstås som et eksempel på hvordan visjoner kan brukes 

og hvilke føringer de drar med seg.  

 

Figur 19: Padling på Sjusjøvannet. Kilde: Sjusjøen fritid. 

Felles for de to arealbrukstilnærmingene er intensjonen om en utvikling som fremmer 

helårsbruk. Vi vil kort omtale noen aktuelle tiltak / disposisjoner i den sammenheng med 

vekt på å se dem fra de to perspektivene som visjonene gir oss:  

• Sjusjøvannet 

• Gamle idrettsstadion 
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• Seteropplevelser 

• Varehandel 

• Servering og overnatting 

• Caravanparken 

• Fast bosetting 

• Trafikkavvikling 

 

 

8.3 Sjusjøvannet 

Sjusjøvannet er en ressurs for i ren opplevelsesverdi og for et ikke spesifisert antall 

aktiviteter utenfor den islagte sesongen, og for så vidt og som islagt. Nærhet til og bruk av 

vannet kan være en ressurs som gir grunnlag for å utvikle tilbud for alle sesonger.  Her kan 

det utvikles et brygge- og strandmiljø for rekreasjonsformål med alle de muligheter dette 

gir for aktivitet og opplevelser.  

 

I Figur 21 er strandområdet fra Sjusjøvannet vest og nordbredden fram til om lag Rusta 

avmerket. Denne sonen bør avsettes med tanke på å utvikle et tilrettelagt strand- og 

bryggemiljø. Stier, strender, brygger, badeanlegg, utefasiliteter osv kan tenkes tilrettelagt 

for dette formålet. Dette dreier dels om å fange opp den intensjonen som ligger bak dagens 

utvikling av et bade- / lekeland og videreutvikle dette, dels å videreutvikle denne med nye 

tilbud og flere aktører. En utvikling her bør ses i sammenheng med utvikling av et 

setertilbud eller en fjellgård. Dette behandles under.   

 

 

8.4 Gamle skistadion 

[Disponering / Omdisponering av gamle idrettsstadion er et sentralt poeng og i 

behandlingen av trafikk, se neste kapittel (kapittel 9, side 93).] 

 

En slik strandmessig utvikling ville være en del av å utvikle et bredere tilbud for alle 

sesonger. Skistadion er nå under flytting til nord for caravanplassen. Diskusjonene 

omkring saken gitt og høyt i pressen, og avspeilet på mange måter forskjeller i interesser 
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og verdigrunnlag for utvikling på Sjusjøen som langt på vei fanges opp i skillet mellom 

Tilpasningsvisjonen og Seterlandskapsvisjonen.  

 

Nå bør område mellom Sjusjøen høyfjellshotell og Sjusjøvannet (se Område 1 Figur 21) 

vurderes disponert – og det både innenfor nye formål og innenfor rammen av det etablerte 

formålet som vi kan si er idretts- eller fritidsanlegg. Dette ligger og i Sjusjøens 1. etasje, og 

mange former for bruk og omdisponering her antas å ha mindre innvirkning på 

helhetsinntrykket av Sjusjøens landskapsrom som seterpreget enn om en utviklet ”topp-

etasjen” med større bygg og anlegg. Etter vår oppfatning bør dette området brukes mer 

differensiert enn hva som ligger i dagens bruk og utvikling (som ikke minst er preget av 

gjengroing).  

 

Med et overordnet formål å utvikle aktiviteter i Sjusjøen sentrum for flere sesonger enn 

snøsesongen, bør hovedparten av dette arealet brukes for nettopp et slikt formål. Vi er kjent 

med at det foreligger planer om å utvikle et fritidsanlegg her som medfører anlegg av et 

vannspeil som brukes for vannskiformål og snøbrettformål om vinteren. Videre er det 

planer om å bruke noe av arealet mot nord opp mot høyfjellshotellet for byggeformål 

(leiligheter). Mot krysset for fylkesveien og den kommunale veien over mot Nordseter vil 

en slik plan medføre oppbygning av en damkrone.  

 

Vi vil ikke ta stilling til slike planer rent konkret. En konkret stillingtaken krever mer 

informasjon om planene og konsekvenser for en rekke forhold før fordeler kan veies mot 

ulemper for forskjellige grupperinger. Vi mener allikevel at det er et eksempel på en type 

utvikling som man bør vurdere nærmere i dette området. Den vil åpenbart vil være positiv i 

henhold til Tilpasningsvisjonen. Bruk av de nordre delene av området opp mot 

høyfjellshotellet vil være forenlig med Seterlandskapvisjonen også. Derimot vil en teknisk 

tung tilrettelegging av arealet for fritidsformål som innebærer større masseforflytninger 

med mer ikke være forenlig med Setervisjonen.   

 

Helt øst i dette området ned mot Sjusjøvannet er et sentralt knutepunkt i Sjusjøen sentrum 

(om lag det området som er skissert med gult i Figur 20).  
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Figur 20: Viser sentralt – her gulfarget - areal i "gamle skistadion" som foreslås 
omregulert for næringsformål. Den nøyaktige størrelsen på arealet er ikke vurdert, snarere 
er funksjoner og innplassering i sentrumsstrukturen utgangspunkt for vurderingen. 

 

Som vi skal komme tilbake til er dette området (gulfarget på figuren foran) sentralt i den 

reorganiseringen av arealbruken på Sjusjøen som vi foreslår. Vi mener at to sentrale 

funksjoner skal løses i dette området:  

• Det bør åpens for utvikling av handels- / servicevirksomhet her – se eget avsnitt om 

handels- og servicevirksomhet, samt avsnitt 8.6 og 8.7 under. 
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• Det bør vurderes en planfri overgang over fylkesveien for myke trafikanter her – se for 

øvrig kapittel om infrastruktur.  

 

Mellom dette området og Sjusjøvannet og henvendt mot Sjusjøvannet er det nå utviklet et 

trivselsområde med benker og vannspeil og med utsyn over og tilgang til Sjusjøen.  

 

 

8.5 Seteropplevelser 

Som et ledd i å skape tilbud med virkning utenfor snøsesongen er vi kjent med at det 

foreligger planer for utvikle et seteranlegg eller en fjellgård på Sjusjøen i tilknytning til den 

gamle ”Sjusjø-stallen” øst og nord for Rustad hotell. Hensikten er å utvikle et anlegg åpent 

for publikum, og som viser den tradisjonelle seterdriften osv.  Aktiviteter kan her være 

dyrehold, matlaging, tilrettelegging for barn, stall og rideaktivitet, hundekjøring mv. 

Anlegget kan være et utgangspunkt for fiske, båtutleie og bading. Det kan og være et 

utgangspunkt for sykkelutleie, guiding mv. Et slikt anlegg kan utvikles og disponere 

områder mellom Rustad og caravanparken, se område merket Område 3, Figur 21. Et slikt 

anlegg vil være både forenlig med og legge en attraksjon til et løype og stisystem ut og inn 

av Sjusjøen, og i så måte ikke komme på kollisjonskurs med hensynet til grøntstrukturen i 

Sjusjøområdet.  

 

Også her faller det utenfor vår oppgave å ta konkret stilling til de planene som foreligger ut 

over å slå fast at vi er av den oppfatning at et slikt anlegg med en plassering i dette området 

vil være et verdifullt og lite konfliktfylt bidrag til en sentrumsutvikling i henhold til begge 

visjonene.  

 

 

8.6 Varehandel 

Om man legger Seterlandskapsvisjonen til grunn bør varehandel – med sine tilhørende 

bygning, veiframføring og krav til tidsriktige og effektive løsninger – ikke forlegges til 

”toppetasjen” (Figur 21) i Sjusjøen sentrum. Derimot bør det utvikles et varehandelsmiljø i 

området mellom fylkesveien og ned mot strand- og bryggeområdet omtalt forn, se og 
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området som er merket Område 2, Figur 21. Dette medfører at dagens butikkområder i 

toppetasjen på sikt ikke videreutvikles her, men søkes flyttet ned i ”1. etasje”.  

 

 

8.7 Servering og overnatting  

Hva angår servering og overnatting er det åpenbart slik at for serverings- og 

overnattingsbedrifter vil det utsynet som plassering i ”toppetasjen” gir være verdifullt. Gitt 

at slike enheter etableres / utvikles i overensstemmelse med et sett regler som er drøftet i 

kapittel 8.10 (side 75), bør dette være akseptabelt også fra perspektivet 

”Seterlandskapsvisjon”.  

 

 

8.8 Caravanplass 

Vurdert fra et miljø- og arealbruksperspektiv er caravanplasser arealeffektive og gir gode 

muligheter for ordnede materialsykluser (vann, avløp, avfall og lignende). De medfører og 

gjerne mindre terrenginngrep enn andre fritidsboliger gjør. Fra et økonomisk perspektiv gir 

de en inngang til fritidsboligmarkedet som har en bredere sosial profil enn hva 

fritidsboliger ellers gjør. Fra perspektivet utvikling av et rekreasjonssentrum er en 

caravanplass et verdifullt tilskudd som kompletterer bredden i de tilbudene til å ”få seg et 

sted” som byer må ha.  

 

Caravanplassen på Sjusjøen er sentralt plassert, og gir mange brukere lett tilgang til 

sentrumstilbud – både av ”1-etasje”-type og av ”toppetasje”-type. Etter vår oppfatning bør 

og plassen gis anledning til å utvide sitt areal inn på det området som i dag er regulert for 

fritidsboliger i en vestlig forlengelse av plassen.  Dette vil ytterligere styrke plassens 

økonomiske grunnlag – noe som er gunstig for sentrum sin levedyktighet – og det vil gi en 

god uttelling i form av flere brukere i sentrum på et komprimert areal.  
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8.9 Fast bosetting 

Det er i dag regulert noen få tomter til fast bosetting på Sjusjøen. Dette tema 

avstedkommer ingen spesielle kommentarer fra vår side. Inntil man ser utviklingen i denne 

type rekreasjons-landsbyer mener vi det er tilstrekkelig å se an utviklingen innenfor 

etablerte rammer: 

• Noen få tomter regulert til fast helårsbolig 

• Primært utvikle boligfelt i Mesnalia, og heller strekke boligfeltene her nordover 

mot Sjusjøområdet. 

 

 

8.10 Oppsummering: Prinsipper for arealdisponering 

Påfølgende figur oppsummerer et sett prinsipper for en arealdisponering i Sjusjøen sentrum 

som: 

• Mobiliserer bruk av ressurser i Sjusjø-landskapet for å utvikle helårsprofilen ved 

sentrum. Dette er viktig i begge visjonene, Seterlandskapsvisjonen og 

Tilpasningsvisjonen.  

• Beskriver et kompromiss i arealbruk som veier behov for å ta i bruk mer for å få et 

mer markert og tidsmessig sentrum i Sjusjøen, med hensynet til å bevare kvaliteter 

som mange opplever som viktige i Sjusjøen, oppsummert som 

Seterlandskapsvisjonen.  
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Figur 21: En prinsippskisse for et utbyggingsmønster i Sjusjøen. Felter i blå skravur er i 
”1. etasje”, felt i rød skravur i ”toppetasjen”. For nærmere forklaring, se teksten. 

 

Denne figuren oppsummer samme prinsipper som er lagt til grunn for Figur 18. Vi gjentar 

at det viktige her er ikke den nøyaktige avgrensingen. Avgrensingen varierer med vilje 

med de tre figurene som behandler dette. Det viktige er snarere prinsippet om terrassering 
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og sonering av funksjoner som ligger til grunn både for hvilke områder som skal tas i bruk, 

og for hvilke formål. Oppsummert følger det av et resonnement som er gjennomført så 

langt at: 

• Område 1 er i ”1. etasje” (se Figur 21) brukes hovedsakelig for opplevelses- og 

friluftsformål med helårsbruk som målsetning, og gjerne med anlegg med teknisk 

tilrettelegging. Deler av området kan og benyttes for byggeformål.  

• Område 2 i ”1. etasje” (se Figur 21) brukes for strandformål (opplevelse og 

friluftsformål) og utvikles for øvrig som handels- og serviceområde. 

• Område 3 i ”1. etasje” (se Figur 21) utvikles for frilufts – og opplevelsesformål, 

med vekt på tradisjonell virksomhet på Sjusjøen (seterbruk) 

• Område 4 i ”toppetasjen” (se Figur 21) skal oppfattes som ”toppetasjen” på 

Sjusjøen og skal i hovedtrekkene bevares som et åpent landskap. Området er 

forenlig med en tilpasset og forsiktig bruk uten å bryte med de landskapskvaliteter 

som er her.  
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9 Trafikk. 

Trafikale løsninger for Sjusjøen henger sammen med løsninger for Ringsakerfjellet som 

sådan. Det er greit å understreke følgende: 

• Sett i et nasjonalt og regionalt perspektiv vil trafikk-problematikken primært dreie 

seg om å komme til, være på og dra fra Ringsakerfjellet. Dette er i dag 

uproblematisk – med unntak av parkering på og forflytning internt i Sjusjøen i 

høysesong. Det kommer vi tilbake til under.   

• Når vi nå ser på Sjusjøen sentrum og dets rolle og funksjon i en lokal senterstruktur 

i Ringsakerfjellet som skissert i kapittel 4, er det perspektivet ’intern forflytning’ 

med bil osv som kommer i fokus. Den interne forflytningen i Ringsakerfjellet blir 

dermed et tema når Sjusjøens sentrumsfunksjoner settes på kartet, slik som i denne 

rapporten. 

 

9.1 Intern forflytning i Ringsakerfjellet: en “ringvei”. 

Hovedmålet for den interne trafikken i Ringsakerfjellet er at den er effektiv, har en 

tilstrekkelig kapasitet og knytter sammen de befolkningstunge områdene i fjellet med de 

viktigste funksjoner og tilbud som frambys. Samtidig skal veginfrastrukturen hegne om 

den skjermingen av de ”grønne” områdene i Ringsakerfjellet, men og legge til rette for 

tiltenkt bruk av disse.  

 

Neste figur viser en prinsippskisse for den interne forflytningen i Ringsakerfjellet – en 

skisse som dels er basert på vegutløsninger som allerede foreligger, og dels peker på behov 

for noen nye vegutløsninger. Vi understreker at dette er en prinsippløsning, og ikke et 

forslag om trasevalg.   
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Figur 22: En prinsippskisse for trafikkstrukturen i Ringsakerfjellet. Stiplet linje viser 
hovedlinjer for samband mellom sentra og funksjoner. Områdene under ellipsene mangler 
i dag vegutløsning. 

 

Stiplet linje i Figur 22 viser hovedtrekk i et mønster for den interne forflytningen i 

Ringsakerfjellet langs ”hovedveger” – delvis allerede foreliggende, og delvis forslag om 

nye vegutløsninger (under ellipsene).  Vi understreker at dette er en prinsippskisse og ikke 

et forslag til konkrete trasevalg for nye utløsninger og heller ikke forslag om omlegginger. 

Prinsippet for ferdselsmønsteret er å skape en ”ringvei” i Ringsakerfjellet som sikrer 

atkomst til og mellom de tyngste befolkningskonsentrasjonene og til og mellom de sentrale 

tilbudene. Områdene under ellipsene mangler i dag en vegutløsning som muliggjør en slik 
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”ringvei”. Vårt forslag er derfor at det både øst for Lauvlia/Ljøsheim lages en utløsning 

mot Hamarseterhøgda / Bjønnåsbrua, og vest for Lauvlia/Ljøsheim lages en utløsning mot 

Natrudstilen.  En slik vegutløsning vil skape et logisk vegnett som binder sammen folk og 

funksjoner, og som samtidig både skjermer ubebygde fjellområder og gir bedre tilgang for 

tiltenkt bruk.  

 

Det er, som og understreket i tidligere utredning15 viktig å bevare de store 

sammenhengende ubebygde fjellområdene i Ringsakerfjellet. Derfor bør det ikke tillates 

nyutvikling av verken fritidsboliger eller annen teknisk tilrettelegging langs veien over 

Moste inn mot Gjestbuåsen (markert med rødt kryss i figuren). Det optimale her ville 

heller være å sanere veien fra Moste til Gjestbuåsen og heller bygge en forbindelse mellom 

Gjestbuåsen og Kuåsen. Heller ikke en slik veg må tillates å skape et utviklingspress, men 

kunne samtidig gis en funksjon for bevegelseshemmede slik at indre deler av fjellet kan 

nås med rullestol osv.  

 

 

9.2 “Myk” trafikk internt i Sjusjøen sentrum 

Trafikksituasjonen internt i Sjusjøen sentrum er i dag ikke tilfredsstillende. Det er tre 

problem som må adresseres: 

• Gående og syklende: Forholdene for myke trafikanter. 

• Biler: Forholdene for gjennomgangs- og intern sentrumsferdsel med bil. 

• Parkering: Parkeringsforhold for å nå sentrumsfunksjoner og som base for tur i 

marka. 

 

9.2.1 Gående og syklende 

Sjusjøen sentrum framstår i dag som et svært lite fotgjenger- og sykkel-vennlig område 

sommer og vinter, og som et noe bedre område tilrettelagt for skisesongen så lenge du går 

på ski. Til gjengjeld er det ikke tilrettelagt for fotgjengere om vinteren. Infrastrukturen er 

lagt opp slik at harde og myke trafikanter sluses inn i samme – til dels trange – veier i 

                                                 
15 Se fotnote 6 
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barmarksesongen og i vintersesongen. Dette er ikke tilfredsstillende, og bør ha høyeste 

prioritet i en strategi hvor man skal fremme: 

• Utvikling 

• Styrke tilbud som legger til rette for sesongforlengelse 

• Ønsker å framstå som et sentrum som er familie- og barnevennlig, og som dermed 

har tilbud for alle i familien. 

Det overordnede grepet her er: 

• Å utvikle et gang-, løype og sykkelveisystem 

• Skille fysisk og med god avstand harde og myke trafikanter 

Det første er et absolutt ufravikelig krav i en utvikling for å styrke sentrumsfunksjoner – 

det må tilrettelegges for myke trafikanter, sommer som vinter. I tråd med dette er det i 

gjeldende reguleringsplan innregulert gang og sykkelsti. Problemet med denne 

reguleringsløsningen er: 

• at gang og sykkelstien er lagt som en utbygging av veiskulderen i eksisterende 

vegnett. Det gjør at myke trafikanter må ferdes langs vei, med støv, støy, ingen 

spennende synsinntrykk, slaps og snø fra brøyting osv.  

• At den ikke er komplett – slik den i dag er innregulert. Særlig er det behov for å 

utvikle rasjonelle gang- og sykkelveier langs øst-vest-aksen i Sjusjøen.  

Samlet er dagens reguleringsløsning dermed ikke en god løsning sikkerhetsmessig og 

bruksmessig. Det er en dårlig løsning i den grad man tar sikte på å utvikle Sjusjøen 

sentrum med vekt på ”myke” verdier. Et attraktivt gang- og sykkelveisystem bør først og 

fremst lede myke trafikanter gjennom Sjusjøens ”toppetasje” (se Figur 18 side 82), de 

områdene som kan beholde et preg av setervoller. Det er her man kan vise fram og satse på 

kvaliteter i landskap og de umiddelbare omgivelser som nettopp myke trafikanter kan 

verdsette. Det vil og gi en mye bedre sikkerhet mot ulykker med mer, og samlet et bedre 

brukermiljø både for myke og harde trafikanter.  

 

Når det gjelder den konkrete traseringen av et gang og sykkelstisystem, så har vi behandlet 

dette i en tidligere utredning – se Lein og Arnesen 200416. Her er skissert konkrete forslag 

til vei- og stisystem for myke trafikanter – gjeldende for så vel sommer som vinter. Det er 

                                                 
16 Lein, K. og  Arnesen, T. 2004: Ny utbygging på Sjusjøen - Konsekvenser, muligheter og kritiske faktorer  

ØF-Notat nr.: 01/2004, Østlandsforskning, Lillehammer. Kan lastes kostnadfritt ned fra Østlandsforsknings 

hjemmesider – http://www.ostforsk.no 



 

 

97

et forslag som baserer seg på flere av de prinsipper som også er lagt til grunn her, men 

hvor det naturlig nok ikke er innarbeidet den utviklingen som er på gang i tilknytning til 

Sjusjøen Høyfjellshotell og området på og rundt gamle skistadion. Her må en ta i 

betraktning hva som blir den endelig løsningen før trasevalg for myke trafikanter. Videre 

vil den soneringen vi foreslår her, med en ”1.-etasje” og en ”toppetasje” ha føringer på 

hvordan parkeringsforholdene løses ut over det som var en premiss i den tidligere 

utredningen.  

 

9.2.2 Sjusjøen strandlinje 

Selve Sjusjøen er en ressurs i rekreasjonssammenheng. I rekreasjonssammenheng er 

strandlinjene svært verdifulle, og må forvaltes med stor omtanke. Som ressurs i utviklingen 

av Sjusjøen er strandlinjen ikke tilstrekkelig tilgjengelig og det er ikke tilstrekkelig 

tilrettelagt for bruk av sjøen. Det er flere sider ved denne problematikken. Fra et trafikalt 

synspunkt er det to prinsipper som synes fornuftige: 

• Holde biltrafikk unna strandlinjen, samtidig som man på enkelte punkter må legge til 

rette for at båter, kajakker osv kan sjøsettes og tas på land. I så måte fungerer det 

østlige ”trivselspunktet” bra for mindre fartøy, og bør og tillegges en slik funksjon 

(merkes av som sjøsettingspunkt for mindre farkoster).  

• Tilrettelegge for tilgang for myke trafikanter og brukere 

o slik at brukere kan ferdes langs strandlinjen (med forskjellig grad av førlighet, 

kompetanse og ærend) 

o slik at bruk av selve sjøen for bading, fisking, vannsport, osv blir tilrettelagt for 

o slik at det er en sonering rundt sjøen som varierer fra ingen tilrettelegging til 

godt tilrettelagt. 

Det er den tilrettelagte sonen for ferdsel som angår de trafikale løsningene. Her mener vi 

det er bør utvikles en gang og sykkelsti langs strandsonen fra det østlige punktet og forbi 

Rustad – se Figur 23.  
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Figur 23: Grønn prikket linje illustrerer prinsippet for en gang- og sykkelsti langs 
strandlinjen. For forklaring - se tekst. 

 

Ideen her er at den delen av sjøen som ligger innenfor det vi har definert som sentrum skal 

tilrettelegges gjennom utbygging av gang og sykkelsti, både for å gi tilgang til strandlinjen 

i seg selv, og for å knytte sammen deler av sentrum. ”Resten” av strandsonen rundt sjøen 

bør ikke tilrettelegges ut over det som allerede i dag er tilfelle (noen berøringspunkter 

mellom sti og til dels vei og sjø i dag som følge av damanlegg og lignende). 

 

 

9.3 “Hard” trafikk i sentrum 

Rekreasjonsområder som Sjusjøen og Ringsakerfjellet er basert på privatbilismen (Arnesen 

2005) – i første rekke for å komme til og fra, men og for å komme rundt i området.  Andre 
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transportmidler vil kunne supplere privatbilismen i mer spesifikke sammenhenger 

(arrangementer, tidvis fra et senter i fjellet til et annet og lignende).  

 

Samtidig er Sjusjøen en rekreasjonens landsby, og formålet med å være i disse områdene 

er jo ikke bilkjøring i seg selv. Det er vel heller slik at de aktivitetene som framstår som 

formålet med å være på Sjusjøen (gå på tur, lang eller kort, på beina, sykkel eller ski,  ake 

på ski, slappe av i fritidsboligen, osv) lett blir forstyrret av den trafikken som 

privatbilismen skaper. Problemer som støy, støv, avgasser, sikkerhet og plasskrav vil 

oppfattes som uønskelig i forhold til rekreasjonslivet, mens privatbilismens leveranse av 

rask og individuelt tilpasset og timet forflytning av folk og varer er ønskelig i forhold til 

rekreasjonslivet. Det blir derfor snakk om å ”kjøre slalom” mellom ulike hensyn. For 

biltrafikk i Sjusjøen sentrum er det derfor nyttig å tenke gjennom et sett prinsipper for 

styring av denne. Her er ett forslag: 

o Skille fysisk og radikalt mellom harde og myke trafikanter. Status i dag er at dette er et 

betydelig problem, og forutsetter en løsning som skissert i forrige avsnitt. Et slikt skille 

vil øke brukervennligheten og effektiviteten i Sjusjøen sentrum vesentlig fra dagens 

kritikkverdige forhold. Dette er et arbeid som bør gis topp prioritet.  

o Holde mest mulig biltrafikk i ”1. etasje” i Sjusjøen. 

o Sikre tilgang til ”toppetasjen” gjennom god kobling mellom parkering og gang- / 

sykkelvei. 

o Sjusjøen sentrum skal være bilvennlig i den forstand at det: 

o Skal være greit å komme til, parkere og komme fra de sentrumsfunksjonene 

som krever bilbruk (varehandel og lignende). Disse bør derfor legges i sentrum 

sin ”1. etasje”.  

o Skal unngå å trekke all biltrafikk dypere inn i sentrum enn påkrevd - det betyr 

at biltunge funksjoner bør legges på den siden av sentrum som har mest 

innkommende trafikk. 

o For sentrumstilbud som i utgangspunktet ikke er betinget av at bilen står ”på 

utsida” (som besøk på spisested, pub, opplevelsestilbud og lignende i 

motsetning til dagligvarehandel og lignende), skal det finnes parkering med 

overgang til gang- og sykkelnettet (forrige avsnitt).  

o Stort sett er de veiene som skal bygges for biltrafikk allerede bygget i Sjusjøen 

sentrum. Det betyr at det er en stor gjennomfartsåre som skjærer rett gjennom 

sentrum, og slik vil det forbli i overskuelig framtid. Denne gjennomfartsåren 



 

 

100

må være effektiv, men samtidig må den ikke bli en ”motorvei” som kutter 

sentrum i to, visuelt og funksjonelt. Oppgaven nå er: 

 å legge til rette for en mest mulig effektiv gjennomfart i sentrum, slik at 

avkjøringer til funksjoner og sentrumstilbud samles rasjonelt og slik at 

den sentrums-ønskede aktiviteten 

• betjenes best mulig, og  

• forstyrres minst mulig 

 å finne grep i arealdisponering og -omdisponering i sentrum som gjør at 

nåværende vegnettet kan utnyttes på en måte som styrker Sjusjøen som 

et rekreasjonssentrum. 

 

9.3.1 Omdisponering av gamle skistadion – næring og trafikk 

Med det som utgangspunkt mener vi det er ett sentralt grep man bør ta: omdisponere 

østlige del av gamle skistadion til næringsformål. Begrunnelsen for dette følger direkte av: 

o De introduserte prinsippene for radikalt skille mellom hard og myk trafikk 

o Behovet for en rekonfigurering av hvilke arealer som brukes og utvikles for 

handelsvirksomhet  

o Behov for parkeringsareal i sentrum 

Vi skal se nærmere på disse punktene.  

 

Det areal det er snakk om her er angitt med skravur i neste figur (igjen som en prinsipiell 

skisse- og ikke et forslag som nøyaktig fastlegger avgrensing). 
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Figur 24: Areal under rød skravur som foreslås omregulert til næringsareal. Skissen er 
ment som en prinsippskisse, og ikke et forslag til nøyaktig avgrensing. Rundt hver 
fritidsbolig er trukket en grønnfarget buffer på 25 meter. 

Dette arealet ligger svært strategisk i sentrum sett fra et trafikalt synspunkt. Det har flere 

kvaliteter som må tas i betraktning: 

o Hovedinnfartsårene fra sør og vest møtes her.  

o Området ligger ”på riktig side” i forhold til tyngden av trafikk fra de befolkningstunge 

områdene av Sjusjøen og Ringsakerfjellet, og over mot Nordseter. På den måten vil 

tilbud som utvikles her ikke unødig trekke ”hard” trafikk gjennom ”rekreasjonsbyen”. 

o Trafikken fra høyfjellshotellet drenerer for en stor del hit.  

o En eventuell omdisponering av resten av arealet for gamle skistadion for en blanding 

av utbyggingsformål og aktivitetsformål vil og øke dette områdes trafikale betydning 

og behov for en bilvennlig løsning (se drøftingen av dette foran). 

o Området ligger gunstig til for handelsbedrifter 

o Området ligger visuelt godt ned i terrenget og en utbygging her for næringsformål vil 

ikke skjerme for innblikk til Sjusjøens ”toppetasje”. Visuelt vil derfor en utbygging 

være akkurat så tiltalende som en makter å utforme bygget. Samtidig ligger arealet 

sentralt og som en innfallsport til Sjusjøen. Det tilsier at bør stilles krav til 

byggutforming. Dette er ikke stedet for lagerbrakker eller standardiserte 
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forretningsbygg. På den annen side blir en utvikling her rent estetisk ikke verre enn 

utformingen på det man bygger og måten man utvikler?  

 

Vi mener det i kommuneplansammenheng bør vurderes å legge dette arealet ut til 

næringsformål. Selve disponeringen bør ses i sammenheng med et moment som tidligere er 

brakt opp i denne utredningen, nemlig å avvikle Graaten og området opp mot Sjusjøen 

fjellstue som et område for dagligvarepreget handel. Det er en type handel som forutsetter 

en form for bilisme som: 

o Trekker bilene helt inn i sentrum 

o Krever relativt store parkeringsplasser i Sjusjøens ”toppetasje” 

o Forstyrrer for og til dels ødelegger for utvikling av en profil for Sjusjøen som helhet – 

ikke minst visuelt. 

o Med fordel kan løses med utgangspunkt i helt andre arealer i sentrum 

Ved den arealomdisponeringen som er foreslått her, ligger det til rette for å flytte 

dagligvarehandel og annen handelsvirksomhet hit til et næringsområde i de østlige deler av 

gamle skistadion.  I neste omgang kan man så rendyrke en profil i ”toppetasjen”. Slik sett 

blir omdisponeringen av arealet slik det er foreslått her en viktig brikke i å realisere 

visjoner av den type som er drøftet foran. 

 

9.3.2 Trafikk nord for sentrum – noen momenter 

De nordlige delene av sentrum har og vil få noen trafikk-genererende funksjoner: 

• Det er i størrelsesorden 800 fritidsboliger i denne enden av Sjusjøen (se Figur , side 38 

for avgrensingen). For disse vil en tur til Sjusjøen sentrum være å komme inn nordfra.  

Det vil også være trafikk fra lengre inn i og inn mot fjellet som drenerer forbi her.  

• Det nye skistadion vil komme her. Både ved arrangementer og som et utgangspunkt for 

folkets skiturer (ikke minst dem som kommer på dagstur hit), vil skistadion vinterstid 

generere mye trafikk.  

• Caravanplassen genererer kanalisert trafikk i kraft av komprimert og effektiv 

arealutnyttelse. I et sentrumsperspektiv er caravanplassen et verdifullt element som 

bringer folk inn i sentrum og som medfører et avklart trafikkbilde. Området tilbyr og 

en stor fleksibilitet for å bringe nye brukere inn i sentrum på et kostnadsnivå som åpner 

for et større marked enn fritidsboligen. Det er etter vår oppfatning en prioritert oppgave 

å legge til rette for å integrere caravanplassen i gang og -sykkelstisystemet.  
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Det er her allerede laget et planfritt kryss for kryssing mellom hard og myk trafikk. 

Også for fylkesveien nord i sentrum er det viktig å få til skille mellom myk og hard 

trafikk av samme grunner og etter samme prinsipper som er drøftet foran. 

 

9.3.3 Parkering 

Parkeringsareal i sentrum skal følge det grepet man ønsker å legge på utviklingen av 

sentrum, og det skal ikke være slik at parkeringsarealene former sentrum.  Plassering av 

parkeringsareal skal ikke være en premiss for byforming, men en konsekvens av andre 

formål. For Sjusjøen betyr det – om en legger et felles multiplum mellom de to visjonene 

til grunn – at: 

• Større parkeringsområder i sentrum skal legges til rette for i ”1-etasje”, og da gjerne i 

tilknytning til handelsvirksomhet og lignende som krever bilen i nærheten (typisk 

dagligvarehandel i denne sammenheng). Gang- og sykkelsti må utformes slik at de lett 

kobler sammen parkering og sti- og løypesystemet innad i og ut av sentrum. Det er de 

større parkeringsarealene i ”1-etasje” som skal ta unna dagsbesøkende.  Større og få 

parkeringsareal er et greit prinsipp i ”1-etasje” fordi det gjør jobben med å lage gang og 

sykkelsystem som sluser folk ut og inn lettere. 

• I den sammenheng har vi foreslått at deler av gamle skistadion omreguleres til 

næringsformål, og utvikles som et sentralt område for varehandel (dagligvare og 

liknende) (se kap 8.4 side85). Det er etter vår oppfatning viktig at det legges til rette for 

et tilstrekkelig antall parkeringsplasser her (på vestsiden av fylkesvegen) til å dekke 

behovet som handelsvirksomheten genererer og i tillegg tilby plasser for andre formål 

(dagsbesøkende, fritidsboliger i nærheten og lignende).    

• Det må legges til rette for parkering også i ”toppetasjen”, men prinsippet her er mindre 

plasser som skal betjene foretak som driver ”toppetasje”-virksomhet (typisk servering, 

kulturindustri osv). Her er koblingen til sti- og løypesystemet mindre kritisk. Mange og 

små plasser er her et godt prinsipp, fordi plassene skal ”gjemmes inn” i landskapet 

dersom det skal beholde sitt seterlandskap-preg.  

Ut over dette – og gitt de premissene som er lagt for parkering – må den konkrete 

innplasseringen av parkeringsområder følge som en konsekvens av andre disposisjoner. 
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10 Oppsummering. 

Utredningen behandler tema som:  

• Tilrettelegging; infrastruktur, trafikk, arealdisponering. 

• Utvikling; hvor, hvordan og for hvem? 

• Tiltak, disponering og tilbud som støtter opp under ønsket utvikling og gir 

relevante innspill til kommuneplanprosessen. 

 

 

10.1 Visjon 

I utredningen brukes ”visjoner” som et verktøy for å fokusere en debatt om veien fra 

dagens situasjon og posisjon for Sjusjøen sentrum, til en framtidig situasjon og posisjon. 

Det formuleres to visjoner for Sjusjøen sentrum som legger vekt på forskjellige – og til 

dels kolliderende – perspektiver på hva Sjusjøen er og kan/bør bli. 

 

Den ene visjonen kaller vi for ”Seterlandskapsvisjonen”. 

Sjusjøen skal i 2020 være hovedsentrum for rekreasjonsbruk i Ringsakerfjellet og 

invitere brukere til et aktivt liv i seterlandskapet og fjellet året rundt”. 

 

Den andre visjonen kaller vi for ”Tilpasningsvisjonen”. 

”Sjusjøen skal i 2020 være et moderne, tilpasningsdyktig og ledende sentrum for 

fritidsbruk i Lillehammer-regionen, med tilbud året rundt som avspeiler tidens 

trender.” 

 

 

10.2 Sonering 

I lys av dette drøftes prinsipper for arealbruk i Sjusjøen sentrum Påfølgende figur 

oppsummerer et sett prinsipper for arealdisponering i Sjusjøen sentrum som: 

• Mobiliserer bruk av ressurser i Sjusjø-landskapet for å utvikle helårsprofilen ved 

sentrum. Dette er viktig i begge visjonene, Seterlandskapsvisjonen og 

Tilpasningsvisjonen.  
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• Beskriver et kompromiss mellom utbygging og landskaps-tilpasning i arealbruk 

som veier behov for å ta i bruk mer areal for å få et tidsmessig sentrum i Sjusjøen, 

med hensynet til å bevare kvaliteter som mange opplever som viktige i Sjusjøen, 

oppsummert som Seterlandskapsvisjonen.  

 

Figur 25: Oppsummerer prinsipper for terrassering og sonering i Sjusjøen sentrum. Kilde 
for bakgrunnsbildet: www.sjusjoen-info.com 

 

På den måten deles Sjusjøen sentrum opp i to ”etasjer” eller to terrasserte soner – om man 

kan si det slik. ”Toppetasjen” definerer preget som seterlandskap, mens ”1. etasje” i 

mindre grad bidrar til dette. For Seterlandskap-visjonen vil denne etasjeringen av Sjusjøen 

sentrum være viktig når man skal tenke utvikling. Hovedgrepet vil være å bevare 

landskapspreget i toppetasjen. Det kan ha føringer for arealbruken, som å bevare 

landskapets åpne karakter med lave bygg og innplassering med setervoller rundt bygg, 

ingen oppbygging av parkeringsareal og lignende som løfter terreng sett fra sentral 

innsynsvinkel (fra sørsørvest til sør-øst), ingen eller svært forsiktig fortetting mellom åpne 

områder osv. Dette er forenlig med næringsaktivitet som kan leve med denne type 
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begrensinger. Videre minimalisere gjennomgangstrafikk som krever opparbeidelse av 

bilveg, men legg til rette for myk trafikk (løyper, stier, tråkk) i Toppetasjen.  

 

I 1. etasje av terrasseringen vil det gjelde et annet sett retningslinjer. Her kan man finne 

areal for parkeringsområder, forlegge service- og forretningsbygg som krever en 

landskapsmessig bearbeidelse (parkering, tilførsel, byggutforming osv). Det stilles her 

ingen spesielle krav til åpenhet gjennom setervoller og lignende. Det er et område for 

gjennomgangstrafikk.  

 

Det er slik vi ser det ingen konflikt mellom de to visjonene i den utstrekning 

utviklingsbehovet slik Tilpasningsvisjonen ser det, kan tilfredstilles innenfor 

Seterlandskapsvisjonenes 1. etasje og med restriksjoner i 2. etasje. 

 

 

10.3 Gamle skistadion 

Arealet med gamle skistadion bør utnyttes for næringsmessige formål, gjerne i 

kombinasjon med anlegg for fritidsformål og lignende.  

 

En del av gamle skistadion som ligger på vestsida av fylkesveien ned mot Sjusjøvannet bør 

utnyttes for handels- og næringsvirksomhet. Dette arealet ligger svært strategisk i sentrum 

sett fra et trafikalt synspunkt.  Området ligger visuelt godt ned i terrenget og en utbygging 

her for næringsformål vil ikke skjerme for innblikk til Sjusjøens ”toppetasje”. Arealet er 

sentralt og en innfallsport til Sjusjøen. Det tilsier at bør stilles krav til byggutforming.  
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Figur 26: Gulfarget område ved gamle skistadion som foreslås omdisponert til næringsareal. 

 

Selve disponeringen bør ses i sammenheng med å avvikle Graaten og området opp mot 

Sjusjøen fjellstue som et område for dagligvarepreget handel. Det er en type handel som 

forutsetter en form for bilisme som trekker bilene helt inn i sentrum og krever relativt store 

landskapsmessig tilpasning for videre utvikling. Ved den arealomdisponeringen som er 

foreslått her, ligger det til rette for å flytte dagligvarehandel og annen handelsvirksomhet 

hit til et næringsområde i de østlige deler av gamle skistadion. 

 

 

10.4 Avhengighet mellom reiselivet og ”hyttebyen” 

Utredningen drøfter videre Sjusjøens profil, behov for og ønsker om aktiviteter og nye 

tilbud og spørsmål om markedet innen reiselivet. Betydning av ny hotellutbygging drøftes. 
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10.5 Trafikk 

Trafikksituasjonen internt i Sjusjøen sentrum er i dag ikke tilfredstillende. Gitt soneringen 

som er foreslått blir målsetningen å holde mest mulig biltrafikk i ”1. etasje” i Sjusjøen og å 

sikre tilgang til ”toppetasjen” gjennom god kobling mellom parkering og gang-/sykkelvei. 

 

Sjusjøen sentrum er i dag svært lite fotgjenger- og sykkelvennlig område sommer og 

vinter. Det er anbefalt å: 

• Å utvikle et gang-, løype og sykkelveisystem 

• Skille fysisk og med god avstand harde og myke trafikanter.  

 

Forholdene for gjennomgangs- og intern sentrumsferdsel med bil. Sjusjøen sentrum skal 

være bilvennlig i den forstand at det: 

• Skal være greit å komme til, parkere og komme fra de sentrumsfunksjonene som 

krever bilbruk (varehandel og lignende). 

• Skal unngå å trekke all biltrafikk dypere inn i sentrum enn påkrevd 

• Legge til rette for en effektiv gjennomfart i sentrum 

• Parkeringsforhold for å nå sentrumsfunksjoner og som base for tur i marka. 

 

Prinsipp for ferdselsmønsteret i Ringsakerfjellet drøftes, og det argumenteres for å skape 

en ”ringvei” i Ringsakerfjellet som sikrer atkomst til og mellom de tyngste 

befolkningskonsentrasjonene og til og mellom de sentrale tilbudene. Forslag er at det både 

øst for Lauvlia/Ljøsheim lages en utløsning mot Hamarseterhøgda / Bjønnåsbrua, og vest 

for Lauvlia/Ljøsheim lages en utløsning mot Natrudstilen. En slik vegutløsning vil skape et 

logisk vegnett som binder sammen folk og funksjoner, og som samtidig både skjermer 

ubebygde fjellområder og gir bedre tilgang for tiltenkt bruk. 
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Vedlegg 

Invitasjon til seminar om sentrumsutvikling på Sjusjøen 3. november 2005. 
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Invitasjon til seminar om sentrumsutvikling på Sjusjøen 3. 

november 2005   

 

Det inviteres med dette til seminar om sentrumsutvikling på Sjusjøen 1. 

november 2005 fra klokken 10:00 til 15:00 på Sjusjøen Høyfjellshotell. 

Påmelding innen 15. oktober til Østlandsforskning, ved Ann Iren 

Linnerud Braathen på telefon 61 26 57 30. 

 

Kommuneplanen for Sjusjøen skal rulleres i 2006. Pihlske Sameie og 

Brøttum Almenning har tatt initiativ til å få laget en utredning som skal 

gi et grunnlag for grunneiernes innspill til kommuneplanprosessen. 

Østlandsforskning er engasjert til å forestå en slik utredning. 

Utredningen skal ha to deler samlet i en rapport: 

• Innspill til revisjon av kommuneplanen for området. Her vil særlig 

trafikk og utbyggingsmønster være viktig 

• Noen sentrale element i en utviklingsplan for Sjusjøen sentrum. 

Her vil særlig sentrumstilbud og –funksjoner være viktig. 

Utredningen skal foreligge innen utløpet av 2005.  
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Som et ledd i dette arbeidet inviteres sentrale aktører i ”Sjusjø-

samfunnet” til et seminar om sentrumsutvikling på Sjusjøen. 

 

Seminaret skal gi en anledning for sentrale aktører og møtes omkring 

en diskusjon om sentrumsutvikling, og en anledning til å gi innspill til og 

synspunkter på det pågående utredningsarbeidet.  

 

Programmet for seminaret er vedlagt. Programmet legger til rette for 

innspill fra aktørene. I tillegg skal det bringes inn eksterne krefter som 

kan belyse sentrumsutvikling fra så vel et gründer-perspektiv som et 

analytisk og forskningsmessig ståsted. 

 

Som det framgår av programmet ønsker vi enkelte korte forberedte 

innlegg – inntil 5 minutter - fra noen aktører. En slik forespørsel retter 

vi til deg. Fra arrangørenes side ønsker vi at innlegget skal brukes til å 

redegjøre for foreliggende utviklings- / utbyggingsplaner. Er det behov 

for å sende ut materiale på forhånd eller dele ut materiell på seminaret, 

kan det befordres av oss. Vennligst gi tilbakemelding til Tor Arnesen 

(tar@ostforsk.no /  tlf: 61 26 57 48) i forbindelse med påmelding til 

seminar. 

 

Velkommen til seminar! 

 

Med vennlig hilsen 

For Østlandsforskning 

 

Tor Arnesen 

(sign) 
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Sentrumsutvikling på Sjusjøen. 
 

Torsdag 3. november 2005 

Sjusjøen Høyfjellshotell. 

 

Program. 

 

09:30 

 

Kaffe venter på den som måtte komme tidlig. 

10:00 – 

10:15 

 

Ankomst og 

registrering  

 

10:15 – 

10:45 

 

Seminaråpning. 

Om 

underlagsutredningen. 

 

Østlandsforskning. 

10:45 – 

11:00  

 

Kaffe  

11:00 – 

11:30 

 

Om utvikling på 

Sjusjøen 

Thor Flognfeldt - 

1.Amanuensis HIL. 
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11:30 – 

12:30 

Diskusjoner og innspill Plenum. 

1. Spørsmål til Flognfeldt – 10 
min. 

2. Forberedte innlegg - vi 
kommer tilbake med 
forespørsler til enkelte. 

 

12:30 – 

13:15 

 

Lunsj  

13:15 – 

14:15 

Om utvikling av og i 

destinasjoner og 

markeder for områder 

som Sjusjøen. 

• Hva kan vi lære fra 
Beitostølen? 

• Hva er trekk ved 
dagens utvikling i 
sektoren? 

 

Atle Hovi – Markedssjef, 

Beitostølen. 

 

Arvid Flagestad – Professor, 

BI. 

 

til sammen 2x 30 min med 

spørsmål / diskusjon mellom 

hver. 

 

14:15 – 

15:00  

Avsluttende diskusjon 

og videre framdrift. 

Plenum. 

Styringsgruppa.  
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Inviterte:  

Sjusjøen Høyfjellshotell AS  

att. Klaus Lien 

2616 Sjusjøen  

RIMI Sjusjøen 

att.: Jørn Haakenstad 

2612 Sjusjøen  

Rustad Hotell og Fjellstue  

2612 Sjusjøen 

Sjusjøen Fjellstue 

2612 Sjusjøen 

Sjusjøen utvikling 

att. Anders Elje 

Helgerudv. 199 

2816 Gjøvik 

Norlandia Panorama Hotell 

2612 Sjusjøen 

Låven Bar 

att: Erik Lindstad 

2612 Sjusjøen 

Sjusjøtunet Hytter og Caravansenter 

2612 Sjusjøen 

Sjusjøen Vandrerhjem Fjellheimen 

2612 Sjusjøen  

Roar Lien 

2612 Sjusjøen 

Trond Lunde 

2610 Mesnali 

Ida og Rolf Messenlien 

2612 Sjusjøen 

Kaffestua 

att: Jon Erik Mørk 

2612 Sjusjøen 

Hyttebutikken Sjusjøen 
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2612 Sjusjøen 

Eli Graaten Gjendem 

2612 Sjusjøen  

Even Graaten 

2612 Sjusjøen 

Sportsstua Sjusjøen 

2612 Sjusjøen 

Lillehammer kommune 

2626 Lillehammer 

Ringsaker kommune 

att.: Heidi Karlsen 

2380 Brumunddal 

Hedmark fylkeskommune 

2325 Hamar 

Fylkesmannen i Hedmark 

Postboks 4034 

2306 Hamar 

Brøttum Almenning 

2610 Mesnali 

Ringsaker Almenning 

Att.: Mathias Neraasen 

Ellevsæterv. 

2364 Næroset 

Pihlske Sameie 

2610 Mesnali 

Nes og Veldre Almenning 

2380 Brumunddal 

Furnes Almenning 

Nordåsv. 961 

2380 Brumunddal 

Sjusjøen Havnelag 

att.: Steinar Afseth 

2372 Brøttum 

Sjusjøen Vel 
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2615 LILLEHAMMER 

Sjusjøen AS 

c/o Jørn Haakenstad 

RIMI 

2612 Sjusjøen 

Ljøsheim Velforening 

c/o Tore Gebhardt 

Storgt. 170  

2390 Moelv 
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