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BYUTVIKLING 2044
Byutvikling 2044 er et samarbeidsprosjekt om fremtidens Lillehammer. Hovedmålet er å skape 
en mer attraktiv by gjennom en langsiktig strategi for utvikling av areal- og transportløsninger. 
Prosjektet er et samarbeid mellom Lillehammer kommune, Statens Vegvesen og Oppland 
fylkeskommune og Lillehammer Næringforum. Resultatet av prosjektet er et strategidokument og 
en forpliktende samarbeidsavtale mellom de involverte aktørene. 

Temaer som skal behandles:
•  Nye veiløsninger og bruk av eksisterende veinett
•  Kollektivtransport med vekt på busstilbud
•  Tiltak knyttet til syklende og gående
•  Parkeringspolitikk
•  Arealbruk (bl.a boligutvikling, næringslokalisering og handelsutvikling)

IDÉVERKSTED FOR UNGDOM
I arbeidet med areal- og transportstrategien ønsker man økt kunnskap om hva ungdom og 
studenter mener kjennetegner en attraktiv by, og hvordan de ser for seg fremtidens Lillehammer. 

I oktober 2014 ble det arrangert et idéverksted for studenter ved studieretningene Reiselivsledelse 
(3.år) og Markedsføringsledelse av turismeopplevelser (2. og 3.år) ved Høyskolen i Lillehammer 
og for elever i 2. klasse med studieretning sosiologi ved Lillehammer videregående skole, avdeling 
Sør. Resultatene fra verkstedet er dokumentert i denne rapporten. Innspillene ble presentert for 
politikere, ansatte i kommunen, fylkeskommunen, Staten Vegvesen og det lokale næringslivet på 
en av prosjektets samlinger, 22. oktober 2014.

Lillehammer oktober 2014
Prosjektleder Paul Høistad Berger
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INNLEDNING
Verkstedet begynte med at Paul Berger fra Statens Vegvesen ønsket velkommen og fortalte om 
Lillehammer 2044 - prosjektet. Jomar Langeland fra Civitas holdt et innlegg om byutvikling og om 
sammenhenger mellom arealbruk og transport.

Gruppen på tilsammen 31 ungdommer bestod av: 
•  Studenter fra HiL, bachelorstudiet i Reiselivsledelse (3.året) (5 stk)
•  Studenter fra HiL, bachelorstudiet i Reiseliv og ledelse av turismeopplevelser (2. og 3.året) (10 

stk) 
•  Elever fra Lillehammer videregående skole avdeling Sør, studieretning med sosiologi som 

fordypning (2. klasse) (16 stk)
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OPPVARMING
Prosessleder Erik Larsen ledet ungdommene gjennom dagen. For å bli ”tilstede” tok alle av seg 
skoene, og gikk ut på gulvet. Ungdommene ble utfordret til å gå som:
•  femåring
•  åtteåring
•  en nyforelska
•  en på 40, se hverandre inn i øynene
•  en på 80, hils på de du møter
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2-3 ÅR I LILLEHAMMER: 
Gå på høyskolen, så ut flytte ut.
Hva får deg til å bli?
•  Bra jobb som jeg trives i
•  Infrastruktur: har ikke bil, det er bra 

bussmuligheter, tog er ikke så bra, mer av 
det, bedre tog til Gardermoen, veiene er 
fine

5 ÅR I LILLEHAMMER: 
Gå på høyskolen, så flytte ut.
Hva får deg til å bli?
•  Blir hvis jeg får jobb!
•  Blir hvis det blir kortere reisetid til 

Gardermoen – dobbelt spor.
•  Bademulighetene i Lillehammer ble 

diskutert i gruppa, men ikke tatt opp i 
plenum.

17 ÅR I LILLEHAMMER: 
•  Vi går på videregående her.
•  Vil ta videre utdanning et annet sted enn 

Lillehammer
•  Noen er mer skeptiske til å flytte ut
•  Vil oppleve andre ting enn det som er i 

Lillehammer
Hva får deg til å bli?
•  Jobb!

MER ENN 17 ÅR I LILLEHAMMER:
Vi vil flytte tilbake til Lillehammer etter hvert
Hva får deg til å bli?
•  Tror det handler mer om forholdet eller 

livssituasjonen man er i, om det passer å 
flytte hjem eller et annet sted.

•  Det handler om stadiet i livet, heller enn 
hvordan Lillehammer er.

OPPGAVE 1

Hvor lenge vil du bli i Lillehammer? 
Hva kan få deg til å bli lenger?

Oppgaven begynte med at alle skulle stille seg på en ”tidslinje” ut fra hvor lenge de hadde bodd 
og hadde tenkt å bo i Lillehammer. Ungdommene ble delt i fem grupper. De to første gruppene 
utgjorde 12 personer.

”Det handler om følelser og tilknytning. 
Det får man gjennom natur og folk og 

fritidsaktiviteter og familie.”
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HELE LIVET I LILLEHAMMER:
•  Det er fint, trygt, man har alt man har i en 

stor by, men det er ikke en stor by. 
•  Når man kommer tilbake etter studier og 

har vært borte, så ser man at det er så fint.
Hva får deg til å bli?
•  Lyntog
•  4 felt
•  Man kommer raskt til både Oslo og 

nordover i Gudbrandsdalen
•  Flust med jobber mellom Oslo og Dombås
•  Det ser ut som Skomakergata her! Det er 

kjempeflott!
•  Man kan savne det når man har bodd 

bortefra
•  Det handler om følelser og tilknytning, 

det får man gjennom natur og folk og 
fritidsaktiviteter og familie.

”Gågata ser jo ut som 
Skomakergata!”
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OPPGAVE 2
Hvordan bruker du byen?
Etter foredraget til Jomar Langeland om byutvikling snakket alle sammen to og to og delte sine 
refleksjoner. Deretter ble de delt inn i fem grupper tilfeldig utfra hvordan de satt. Gruppene fikk 
hvert sitt kart og tusj, og tegnet og skrev på kartene.

GRUPPE ”TRENINGSGRUPPA”, GJENNOMSNITTSALDER: 17,7 ÅR

Hvordan forflytter du deg? 
•  Buss
•  Bil
•  Sykkel
•  Gå

Hvilke aktiviteter har du på fritiden?
•  Trening
•  Handle
•  Volleyball
•  Grilling
•  Være sosial

Hvor er de viktigste møteplassene? 
•  Strandtorget (trening/handlemuligheter/mat)
•  Strandpromenaden (sosialt /volleyball / 

grilling)
•  HiL (skole)
•  Jorekstad (trening) 
•  Søre Ål skole (trening)
•  Lillehammer videregående skole
•  Søndre Park ( sosialt)
•  Skysstasjonen
•  Lilletorget (være sosial)
•  Gågata (handle / være sosial)
•  Brubakken (trening)
•  Håkonshall (trening)
•  Nedre Smestad (bosted)
•  Vingnes (bosted)
•  Røyslimoen (bosted)
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GRUPPE ”GODT OG BLANDA”, GJENNOMSNITTSALDER: 24 ÅR

Hvordan forflytter du deg? 
•  Buss
•  Bil
•  Sykkel
•  Gå
•  Tog

Hvilke aktiviteter har du på fritiden?
•  Fiske
•  Shopping
•  Jobb
•  Trening
•  Kultur
•  Fest

Hvor er de viktigste møteplassene? 
•  Gågata
•  Strandtorget
•  Lysgårdsbakken
•  Stampesletta / Håkonshall
•  Skysstasjonen
•  SAS (jobb)
•  Lillehammer videregående skole
•  Mjøsa: Brusvea, Trossetstranda (fiske)
•  Hafjell
•  HiL
•  Smestad (hjem, dagligvarer)
•  Rosenlund (hjem, dagligvarer)
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GRUPPE ”STUDENTENE”, GJENNOMSNITTSALDER: 19,5 ÅR

Hvordan forflytter du deg? 
•  Bil
•  Buss rute 1 og rute 4
•  Gå
•  Sykkel

Hvilke aktiviteter har du på fritiden?
•  Mat og drikke 
•  Aktiviteter og kino
•  Shopping og handel
•  Shopping og byliv
•  Bade og svømming
•  Ishockey og fotball
•  Trening
•  Ski og rulleski

Hvor er de viktigste møteplassene? 
•  Sentrum
•  Strandtorget og Strandpromenaden
•  Skjellerud ??
•  Rosenlund bydelssenter
•  Storhove
•  Birkebeinern skistadion
•  Lysgårdsbakken
•  Badedammen
•  Stampesletta / Håkonshall
•  Jorekstad / Jørstadmoen
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GRUPPE ”SPREDNING I GRUPPA”, 

GJENNOMSNITTSALDER: 22,2 ÅR

Hvordan forflytter du deg? 
•  Bil, Buss, Gå, Sykkel, Tog

Hvilke aktiviteter har du på fritiden?
•  Trening
•  Ski, Rulleski
•  Volleyball, Hockey, Fotball
•  Bading, Shopping
•  Kino, Kultur
•  Parkliv
•  Fisking, Løpe, Tur
•  Sosialt, Quiz
•  Fjelltur
•  Alpint

Hvor er de viktigste møteplassene? 
•  Gågata, Elvegata, Kinoen
•  Skysstasjonen
•  Strandtorget og Strandpromenaden
•  Søndre Park 
•  Storhove
•  Sportsplassen
•  Birkebeinern skistadion
•  Stampesletta / Håkonshall
•  Marka rundt Mesnaelva, Øyerfjellet, Hafjell, 

Balbergkampen
•  Jorekstad, Jørstadmoen
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Hvordan forflytter du deg? 
•  Bil
•  Buss
•  Gå

Hvilke aktiviteter har du på fritiden?
•  Trening
•  Ski
•  Shopping
•  Kino
•  Bade

Hvor er de viktigste møteplassene? 
•  Birkebeinern skistadion
•  Stampesletta / Håkonshall
•  Sentrum
•  Strandtorget
•  Mc. Donalds ♥ Strandtorget
•  Vingnes badeplass
•  Lillehammer videregående skole
•  Gausdal

GRUPPE ”PASSASJERENE”, 

GJENNOMSNITTSALDER: 16,8 ÅR
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OPPGAVE 3
Hvordan ser Lillehammer ut i fremtiden?
Oppvarmingsoppgave: I grupper på 1 gutt og 2-3 jenter gikk ungdommene ut på tur i gågata og 
snakket om hvordan de ser for seg livet sitt og framtiden. Hvordan var det? ”Vanskelig å vite.. Alle 
har jo drømmer.. men man vet jo ikke.” 

Deretter fordelte gruppene seg på tre ”framtidsbord”: 2024, 2034 og 2044. Her skulle de svare på 
spørsmålene: Hvordan reiser vi i fremtiden? Hva gjør at du har lyst til å bo i Lillehammer? Hvordan 
kan Lillehammer bli mer attraktiv? 
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”Norges mest miljøvennlige by!”
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Hvordan reiser vi?

Sykkel
•  El-bysykkel
•  Sykkelsti overalt
•  Bysykkel
•  Bedre sykkelstier

Kollektivtransport
•  Dobbelt togspor mot Oslo
•  Bedre busstilbud (hyppigere, billigere, mer 

fleksibelt)
•  Bedre kollektivtrafikk, oftere bussavganger. 
•  Bedre bussmuligheter utenfor sentrum
•  Kollektivtilbud opp til turmuligheter
•  Bedre kollektivtilbud om kvelden
•  Billigere kollektivtransport
•  Utvikle busstilbudet i Oppland (Lillehammer, 

Øyer, Gausdal, Gjøvik)
•  All kollektivtransport er miljøvennlig

Bil
•  Totalforbud mot bil
•  Sentrum tilrettelagt for el-biler
•  Mindre biler i sentrum
•  Ferdigstille utvikling av firefelt E6
•  Større plass for el-bilparkering
•  Pusse opp og utvide parkeringsplassen på 

HiL (parkeringshus)
•  Parkeringshus utenfor sentrum → All 

biltrafikk ut av sentrum

Annet
•  Mer framkommelig om vinteren (mindre 

glatt gågate)
•  Bedre transportmuligheter til Håkonshall og 

Sjusjøen
•  Bybane
•  Lillehammer gondol fra Strandtorget til 

Birkebeineren Bedre veier tilrettelagt for 
vinter (grusing, salting)

•  Bedre og mer effektiv skilting

LILLEHAMMER 2024 – OM 10 ÅR

”Vil heller ta buss enn fly.. Reise 
med noe som ikke forurenser for 

mye. Det er jo for seint, men vi må 
jo prøve...”
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Hvordan kan Lillehammer bli mer attraktiv? 

•  Arbeidsplasser i sentrum med bra 
kollektivtilbud

•  Sentrale bomuligheter
•  Bedre fritids- og aktivitetstilbud. For 

eksempel: fotball, konserthall, paintball, 
softball, konserthall, rideskole (ridetilbud)

•  Konserthall
•  Større kjøpesenter med bedre, mer utvalg 

av butikker
•  Mer shoppingmuligheter
•  Sentrumsnære studentboliger
•  Trampoline-park
•  Bedriftsutvikling (arbeidsplasser)
•  Ikke flytt OL-museet til Maihaugen
•  Utvide gågata, få mer sammenheng i byen 

og rundt omkring: For eksempel gågata mot 
Søre Ål og bygge en større park.

•  Bedre pyntig til jul: ”Julebyen Lillehammer”. 
Utnytte idyllen om vinteren: Julelandsby → 

mer turister. 
•  Bevarelse av gågata
•  Fornye strandpromenaden
•  Kabeltrekk på Mjøsa
•  Mer fasiliteter i parkene (sentrum)
•  En glasskafé som går over gågata, med 

utsikt over hele
•  Bedre tur/rekreasjonsmuligheter ved 

Mesnaelva
•  Dagligvare ved Storhove
•  Fasadeutbedring
•  Større konsertscene i Sentrum
•  Utvikle strandpromenaden med park/

bystrand
•  Futsal (innefotball) 11-er fotballhall 

(kunstgress) ved Strantorget
•  Flere attraksjoner i nabolaget, lignende 

Sportsplassen
•  Større arrangementstilbud
•  Forlenget åpningstid på cafeer i gågata
•  Allergifrie restauranter
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•  Flere kulturelle arrangementer som 
festivaler og konserter

•  Bedre idrettstilbud
•  Bedre tilbud til aktiviteter for alle
•  Bedre kulturtilbud
•  Aktivitetsmuligheter for ungdom (15-18)
•  ”Sentrumsløpet Lillehammer”
•  Musikkfestival: ”Promenadefestivalen”
•  Bedre aktivitetstilbud for alle aldersgrupper!
•  Utbedre overnattingstilbudet
•  Utvide Bondens Marked – få det mer synlig 

og oftere
•  Søndagsåpen dagligvarebutikk i 

Lillehammer
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Hvordan reiser vi?

Sykkel
•  Legge bedre til rette for sykkel og el-sykkel
•  Utvikle gang/sykkelveier generelt → + langs 

Mesnaelva
•  Sykkel/sykkelutleie, parkering med barnesett
•  Sykkelveier til for eksempel Strandtorget

Bil
•  El-ladestasjon til bil og bedre veier
•  Speil i bilkryss
•  Bilfritt sentrum
•  Billig og stort parkeringstilbud, med plass til 

mange el-biler
•  Kun el-bil i byen. 
•  Gjør den mindre tilgjengelig for bilkjørere og 

mister da sentrum de kundene? (kjører med 
bil til hytter i nærheten) 

Kollektivtransport
•  Hurtigtog for raskere tilgang til flyplass
•  Flytog Trondheim-Oslo
•  Billigere kollektivtransport, bedre tilbud, 

oftere avganger, dekker større område
•  All kollektivtransport går på naturgass
•  Bedre busstilbud i Lillehammer og Mjøsbyen
•  Bedre bussmuligheter utenfor sentrum. 

Heller buss.
•  Utbedring av kollektivtransport
•  Flyplass
•  Ikke flyplass (heller bedre togforbindelse)
•  Flyplass
•  Båthavn – båttransport

Annet
•  Flere rundkjøringer
•  Kreativ og effektiv skilting. Store kart – tavler
•  ”Smarte” trafikkryss. Banken.
•  Bedre veikryss

LILLEHAMMER 2034 – OM 20 ÅR

”Når man flytter tilbake som familie, da vil 

man tenke at det er viktig med sykkelvei på 

grunn av sikkerhet for barna.”
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Hvordan kan Lillehammer bli mer attraktiv?

•  Flere STORE kjøpesentre
•  Flere leiligheter i sentrum
•  Flere boligheter
•  Rense Mjøsa helt
•  Beholde vegetasjon noen steder / plante 

mer
•  Store hotell
•  Flere gågater med butikker, ned mot 

strandtorget!
•  Flere barneskoler og barnehager
•  Store parker
•  Kunst (skulpturer)
•  Bedre forbindelse mellom strandtorget og 

sentrum (gå og sykkel)
•  Flere butikker / aktiviteter
•  Flere attraksjoner som sportsplassen rundt 

om i boligfelt
•  De kjente møteplassene er utvidet
•  Bevare de store møteplassene som 

storgata

•  Ikke flytt sykehuset.
•  barnehage i nærheten av arbeidsplassen
•  Ikke gå i ”Gjøvik-fella”. Alle drar til 

Strandtorget og lignende og sentrum/
gågata blir tom og stusslig.

•  Finere strandpromenade.
•  Lurhaugen – utvikling
•  Finere bakgårder
•  Kjøpesenter i byen
•  Stopp utbygging på Strandtorget
•  Kjøpesenter nærmere sentrum, eksempel 

kremmerhuset
•  Mer synlig turistkontor/informasjon
•  Mathus (gamle terassen). Kortreist og lokal 

mat
•  Utvikle strandpromenaden (parker, 

badestrender, kafeer, sport og rekreasjon, 
vannsport, båthavn)

•  Forbedring av strandpromenaden
•  Billigere priser
•  Store selskaper
•  bedre høyskoletilbud
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•  Flere kulturelle arrangementer som 
festivaler, konserter osv

•  Fortsatt stolt av OL 94
•  Mer OL
•  Større aktivitetstilbud for unge
•  Utvikle gågata med tilbud uten endre det 

genuine
•  Barnepass i byen og strandtorget
•  Dagligvare ved Storhove
•  Lengre åpningstider i gågata
•  Kulturbyen
•  Innlandsuniversitetet
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Hvordan reiser vi?

Sykkel
•  Andre transportmidler: sykkel som krever 

bedre sykkelveier, el-sykler  

Kollektivtransport
•  Bedre bussruter og oftere overganger ut og 

inn. 
•  Flyplass – Biogass!
•  Lillehammer-gondolen (Strandtorget – byen 

– håkonshall – birkebeinern)
•  Bruke Mjøsa til transport
•  Flyplass i Lillehammer-området
•  Bedre busstilbud
•  Mer kollektivtransport
•  Billigere å reise kollektivt
•  Utvidet tilbud om buss (oftere avganger, 

større busser)
•  Mer miljøvennlige busser
•  Trikk
•  Bybane
•  BEDRE KOLLEKTIV, BILLIGERE 

KOLLEKTIV
•  flytog trondheim-oslo 2 spors.

Bil
•  To større p-plasser på hver utkant av 

sentrum (Bilfritt sentrum) (se bilde)
•  Vingnesbrua blir bilfri!
•  El-biler
•  Kun el-biler (blir for dyrt å ha bensin/diesel)

Annet
•  Skispor/spark i sykkelstiene på vintern
Cruiseopplevelser på Mjøsa (miljøvennlig)

LILLEHAMMER 2044 – OM 30 ÅR

”Det er ikke lurt å bygge by rundt HiL. 
Det kommer til å bli for lite der. Det er 

rundt sentrum vi må bygge.”
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Hvordan kan Lillehammer bli mer attraktiv?

•  Ferdigutvikla strandpromenade (park, 
musikk/sceneområde, café, vannsport og 
sportsaktiviteter) (se bilde)

•  Utvikle Vingnes til en koselig halvøy med 
aktivitet. 

•  Fritidssentre
•  Mer leiligheter i sentrum
•  Store, fine hotell
•  Store utelivsteder
•  Utvikle Vingnes – flere boliger og 

arbeidsplasser
•  ta vare på de rolige boligområdene!
•  Utvide sentrum med boliger og 

arbeidsplasser
•  Gangavstand til skole, barnehage, 

matbutikk osv.

•  Inkludere Søre Ål på en større måte
•  Større høyskole + 3 ganger så mange 

p-plasser (på hil)
•  Gondol – Hafjell (treg heis)
•  Mer tilbud for ungdom fra 16 år – 

møtesteder
•  2044: sannsynligvis større by, bevare 

størrelsen
•  Større kjøpesenter
•  Flere sentrale bygg og aktiviteter
•  beholde gamle gågata, men nyere bygg
•  oppussing av skoler, holde skolene 

oppdatert
•  Opplands Venezia
•  Pilegrimsturisme!
•  Nytt OL i Lillehammer ☺
•  ”Europas vinterhovedstad”
•  Norges mest miljøvennlige by!
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•  Mer jobbtilbud
•  Mer sosialt
•  Kulturarrangement, konsert osv. 
•  bra sted å vokse opp
•  Bedre uteliv tilbud eks konserter, fester
•  Flere arbeidsplasser etc
•  Tiltrekke flere internasjonale studenter
•  Sosialt fellesskap
•  Fokus på å være miljøvennlig
•  Aktiviteter uten å måtte være med i en 

klubb, for alle aldere
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Innspillene fra ungdomsverkstedet ble presentert for politikere, ansatte i kommunen, 
fylkeskommunen, Staten Vegvesen og det lokale næringslivet på en av prosjektets samlinger, 
22. oktober 2014. Her ble en stor huskelapp overlevert til ordfører Espen Granberg Johnsen.
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