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Utfordringer fra Samling 1 

Ny E6 og kopling mellom Strandtorget og Sentrum 

Inter City og lokalisering av skysstasjon 

Gjennomgangstrafikken i byen, stor bilbruk på korte 
avstander 

Kampen om gata – hvem skal vi prioritere? Bil, kollektiv, 
sykkel og gange? 

Hvordan få flere til fots, med sykkel og med buss? 

Penger nok til infrastruktur 

 



Resultatmål i prosjektplanen 

1.  Kollektivtransport med vekt på busstilbud 

2.  Tiltak knyttet til syklende og gående 

3.  Parkeringspolitikk 

4.  Ny vegløsninger og bruk av eksisterende vegnett 

  



Innhold i min presentasjon 

Kan Lillehammer klare nullvekst i biltrafikken? 

Kan vi få til enda et løft for kollektivtrafikken? 

(Er sykkel og gange en løsning) 

Trenger Lillehammer en ny parkeringsstrategi? 

Hvordan kan vi skjerme sentrum for biltrafikk? 

 

 

 

 



Kan Lillehammer klare nullvekst i 
biltrafikken? 



Ambisjon 

Klimaforliket:  
Nullvekst i personbiltrafikken 
dvs. at i de større byområdene skal 
persontransportveksten tas med kollektiv, sykkel 
og gange selv om byene vokser 
 
Nullvekst i personbiltrafikken som ambisjon også 
for Lillehammer? 





Anslag for biltrafikkveksten i Lillehammer 
 

Fortsetter vi som før, øker biltrafikken om lag som 
befolkningsveksten. Regner 1% årlig vekst fram til 2027 
 
‘2014  Ca. 52.500 bilturer i døgnet (fører + pass) 
 
‘2027  Ca. 60.000 med 1,0 % årlig vekst  
 
Total vekst 2014 – 2027  13,8 %, dvs. + 7.500 nye bilturer/
døgn 
 
 
 
 



42 % av bilturene under 5 km på Lillehammer 





Nullvekst i biltrafikken til 2027? 

For å ta biltrafikkveksten internt i Lillehammer by: 
 
Ca. 50 % av veksten må tas med kollektiv 
Vil innebære drøyt en dobling av passasjertallet 
 
Ca. 50 % av veksten må tas med sykkel og gange 
Vil innebære at hver 6. biltur under 5 km overføres 
 
 
 
 
 
 
 



Hva med samkjøring? 
I dag: 1,25 personer per bil i Lillehammer, eller forenklet  
2 i hver 4. bil. 1 person i hver av de andre tre. 
  
2027: Dersom 2+  i hver 3. bil (snitt belegg 1,33), vil denne 
økningen i belegg ta 60 % av biltrafikkveksten. 
 
Da bør kollektiv, sykkel og gange ta de øvrige 40 % og vi 
kan få til nullvekst målet i 2027 
 
Lenger frem i tid vil det blir mer krevende 
  
 
 
 
 

 



Kan vi få til enda et løft for kollektivtrafikken? 
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Et skikkelig løft for busstilbudet 

Staten 

Bussbransjen 

Regionale og lokale myndigheter 

Holdninger og reisevaner : Kollektivtrafikk som 
førstevalg 

Fördubblad kollektivtrafik i Sverige 

Køfri framkommelighet 















Er sykkel og gange en løsning? 



Sykkel og gange 

Sammenhengende hovedgangvegnett 

Lokal gåstrategi 

Høy kvalitet nye sykkelanlegg, oppgradering 
eksisterende 

Sammenhengende sykkelvegnett 

Drift og vedlikehold av sykkel- og gangnett 

 
 



Trenger Lillehammer en ny 
parkeringsstrategi? 







4.500 parkeringsplasser i sentrum 



Avgiftsparkering 



Sammenligning med andre byer 
Antall parkeringsplasser 

Avgi%s	  plasser	  i	  avgi%ssonen	  

By	  
	  	  

Befolkning	  i	  
te4stedet	  (SSB)	   Kommunale	   Private	   Sum	  

Lillehammer	   21000	   990	   1125	   2115	  

Gjøvik	  	   19000	   870	   794	   1664	  

Hamar	   30500	   1500	   1270	   2770	  

Sarpsborg	   43800	   925	   1296	   2221	  



P-politikk restriktiv eller regulerende? 



Nullvekst i antall parkeringsplasser? 

Skal man søke å stabilisere antall p-plasser på 
dagens nivå ettersom sentrum fortettes eller øke i 
takt med veksten i befolkning og arbeidsplasser? 



Kantsteinparkering en ressurs  
eller noe man bør kvitte seg med? 



Mål for parkeringspolitikken for sentrum? 

Bidra til et levende sentrum 

Redusere behov for areal til parkering i sentrum 

Virke dempende på bruk av bil til arbeidsreiser 

Antall parkeringsplasser skal ikke øke nevneverdig 

Publikumsvennlig og lettfattelig kundeparkering 



Hvordan kan vi skjerme sentrum mot 
gjennomkjøring? 



Dagens hovedvegnett 



Reisemønster med bil 

 46 % skal til sentrum 53 % skal forbi sentrum 



Omkjøringsveger Lillehammer 



Sentrumsring 



Skjerming av sentrum 

1.  Bilfritt sentrum med unntak av varetransport 

2.  Mulig å kjøre inn i sentrum, men ikke gjennom 

3.  Mulig å kjøre gjennom sentrum med 
blandingsgater («shared space») og 
enveisregulering av gatenettet som gjør 
gjennomkjøring kronglete 



Oppsummering 
Muligheter for å løse transportutfordringene i 
Lillehammer: 

Mer konsentrert by 

Bedre busstilbud, bedre for sykkel og gåing 

Begrensninger på biltrafikken 

Noe bygging av ny veg, for bedre fremkommelighet for 
buss samt skjerme for gjennomkjøring 

Små skritt like viktig som langsiktige planer   

Men behold visjonen og langsiktige mål 



Takk for oppmerksomheten 

Takk for oppmerksomheten 


