
Hva vet vi om næringsliv og 
arealbruk i Mjøsbyen pr. nå?



Kunnskapsgrunnlag 

• Bakgrunn og sammenhenger, planer og målsetninger

• Befolkning - utvikling, sammensetning, fritidbefolkning/ studenter og 

flyttestrømmer (egen rapport)

• Boliger – utvikling, behov og planer

• Næringsliv - sysselsetting/arb.plassutvikling, typer og plassering – ABC, handel 

(egen rapport ?)

• Arealbruk – bolig- og næringsområder, dyrkamark, landskap/verneområder, 

friluftsområder, kommunale planer

• Transport og samferdsel (veg, bane og trafikkutvikling)

• Reisevaner (egen rapport) og pendling

www.mjosbyen.no – kopling kart i InnlandsGIS



Utfordringer fra oppstartsamlingen:

• Utnytte kompetansemiljøene
• Utvikling av kunnskapsbedrifter
• Varierte og attraktive arbeidsplasser
• Rekruttering av kompetanse
• Utdanningsnivå i Mjøsbyen
• Manglende næringsutviklingssamarbeid
• «Drenering» til arbeidsmarkedet i Oslo
• Næringer med lav verdiskaping -> næringer med «høy» 

verdiskaping



Utfordringer forts:

• Vilje til vekst – er vi for fornøyd?
• Finansiering – manglende investorinteresse?
• Lokalisering av statlige/offentlige arbeidsplasser, balansert 

utvikling?
• Reiselivstilbud til nye fritidsinnbyggere



Innspill til tema i en felles strategi:

Fra dialogsamling 2:

• Strategi for lokalisering av næringsområder – rett virksomhet på 
rett sted

• Etablere klynger
• Unngå konkurranse mellom kommunene om nærings- og 

handelsetableringer gjennom bedre samordning
• Beholde høykompetansearbeidsplasser
• Lokalisering av kompetansearbeidsplasser



Viktige tema forts:

• Styrke transporttilbudet for å sikre rekruttering av arbeidskraft
• Handelsetableringer utenfor sentrumsområdene (bilbasert)
• Næringsutvikling basert på fritidsbebyggelse
• Tilrettelegging for godstransport og varelevering



Forskjeller i næringsstruktur mellom Mjøsbyen og Norge:



Næringsstruktur og lokale spesialiseringer*

• 40% av arbeidsplassene er i offentlig sektor (29% landssnitt)

• 45% i privat tjenesteyting (2/3 husholdn. og 1/3 produksjonsrettet)

• 15 % i industri, primærnæring, el-forsyning mv.

Hamar – administrasjons-, finans- og servicekommune

Lillehammer og Elverum – offentlig administrasjon og forsvar

Gjøvik – offentlig adm, undervisning

Ringsaker og Vestre Toten – landbruks- og industrikommuner

Løten, Stange og Østre Toten – landbrukskommuner

(+ bygg/anlegg Løten, + helse/omsorg Stange, + transport Østre Toten)

Øyer – landbruks- og reiselivskommune (+ bygg/anlegg) ?? 

*Definert i ØF-notat 04/2014 som en næring mer enn 50% viktigere enn landsgjennomsnittet   









Hyttebygging:



Næringsetableringer:

Hvor er nye næringsetableringer lokalisert de siste 10 årene?

Vis i kart!!!



Lokalisering av næringsetableringer 
etter ABC-prinsippet:

• Rett lokalisering av virksomheter skal bidra til mindre 
transportarbeid, bedre utnyttelse av kollektivtransporten og mer 
effektiv arealbruk. 




