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Lillehammer Sentrum Drift AS – innspill parkeringsstrategi, 
åpent møte/workshop, 30. januar 2017 
 

 

 

 
Utgangspunkt: 
 
Besøkende, kunder og næringsdrivende; ønsker maksimal tilgjengelighet. 
 
Må ha muligheter for bilbasert handel. Ellers konkurransevridende og ødeleggende 
for handel i gågateområdet i forhold til andre områder. 
 
Danner grunnlaget for innspill til parkeringsstrategi. 
 
 
Situasjonen i dag: 
 
Tilstrekkelig antall parkeringsplasser ut fra dagens behov. Men de benyttes ikke fullt 
ut. Eks.: to parkeringshus med betydelig ledig kapasitet. (Øya og Sentrum). 
 
Problem; sterkt mangelfull skilting til p-hus. Betyr; mangel på kunnskap om 
parkeringsmulighetene for lokale, tilreisende turister, samt hytteeiere. Skaper 
utfordringer. 
 
Alle liker gågata, men vil ikke gå for å komme til den, men kjøre. Dette må 
erkjennes. 
 
En ting er parkeringssituasjonen i dag. Nå må vi planlegge for en fremtidig 
situasjon, mao. 20-30 år frem i tid, dvs. en økning i trafikken til Lillehammer. 
 
 
Hvordan opprettholde og videreutvikle en levende handelsgate i sentrum? 
 
Problemstilling; konkurranse fra kjøpesentra og fra internettsalg. Nye generasjoner; 
annet handlemønster. Utfordrer sentrumsområder i mange byer. 
 
Vi har særegenheten; nasjonalt kjent gågate, verneverdig arkitektur, handel og 
opplevelser med lange tradisjoner. 
 
Viktig; skape konkurransefortrinn for sentrumshandelen; 
 
 Interne tiltak (utvikles av næringene selv): 

- høyere servicegrad, 
- internettbutikk i tillegg til fysisk forretning, 
- like åpningstider, sentrum som et kjøpesenter, 
- handelssituasjonen som ”opplevelse,” 
- skape god miks av ulike forretninger/bransjer, 
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- utvikle attraksjoner og opplevelser i tillegg til handel, eks. ved utvikling av 
Terrassen/Bruparken eller byrom. Gir sideeffekter til handelsnæringen. 
Samhandling med det offentlige.  

- betydelig potensiale mht. økt handel fra hytteeiere i fjellområdene: men 
krever igjen at handel og opplevelser, og informasjonen mot hytteeierne, 
videreutvikles. Samhandling med det offentlige, 

- parkeringsmuligheter, eks. i private p-hus med moderne teknologi, 
samhandling med det offentlige (eks. skilting), 

- gi kunder fortrinnsrett til lett tilgjengelige p-plasser foran ansatte. 
 
Eksterne tiltak (bidrag fra øvrige aktører, det offentlige): 

- gode adkomst- og parkeringsmuligheter, helt sentralt, effektiv E6-tilknytning, 
- det offentlige kan bidra til å sikre god butikkmiks, kommunen som medvirker, 
- bedre skilting/merking, må begynne i utkanten av sentrum, 
- fortetting av boliger i sentrum; gir økt volum av handlende med sentrum som 

nærområde, 
- oppmerksomhet mot hytteeiere i fjellområdene; kommunens samhandling 

med de næringsdrivende, 
- huske at særlig gågata er en turistattraksjon. Viktig å opprettholde. 

 
Poeng; alle må bidra, og samarbeid er det sentrale mantraet. 
 
Nye parkeringsbestemmelser – innspill (ikke rangert, tilfeldig rekkefølge) 
 
1.Gjeninnføre gratisparkering fra kl 15-17 på hverdager. Tidl. prøveprosjekt; svært 
vellykket. (Mange negative reaksjoner da prosjektet var over). Evt. vurdere èn 
times gratis parkering. 
 
2.Evt. reduksjon av enkelte kantparkeringsplasser; tas gradvis, og må først 
erstattes av andre plasser og kombineres med bedre skilting for alternativ 
parkering. 
 
Opprettholde gjennomkjøring og noe kantparkering i Jernbanegt. og Bankgt. 
Etablere øyer m/beplantning. 
 
3.Maks 2 timers parkering på (kant)parkeringsplasser i sentrum. 
 
4.Sentrale av- og påstigningsplasser for kollektivtrafikk.  
 
5. For å redusere indre trafikk: lose befolkningen i østre del av byen (ca. 70%), 
samt hytteturister, til Sentrum p-hus. Ligger 50 m. fra gågata. Kapasitet i dag: 300 
plasser. Foreligger planer om videre utbygging under bakkenivå. Avgjørende for 
utnyttelsen; bedre skilting, dvs. fra nederst i Messenlivn., og fra Sigrid 
Undsetsv./Nordsetervn., og helt frem. Befolkning i nordlig bydel loses til Øya p-hus. 
Bedre skilting. 
 
6.Fjerne flere biler fra bakkenivå; utvikle parkering under bakkenivå, vestfra; inn 
fra området Bliksethjørnet, og nordfra, eks. v/Lurhaugen. Heiser opp i dagen ved 
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Stortorget eller gågata. Omkjøringsring rundt sentrum for gjennomgangstrafikk. 
Bankenkrysset vil da ta unna øvrig trafikk. Må kombineres med tidl. nevnte 
kantparkering enkelte steder, og gjennomkjøring i Jernb.gt. og Bankgt.  
 
Men husk; fremtidige biler går ikke på fossilt forurensende drivstoff. Miljøgevinster; 
mindre forurensning og lavere CO2-utslipp. 
 
7.Fortetting av boliger i sentrum:  

- utbygger; gis muligheter for kjøp av p-plasser i prosjekter under bakken, 
- fordi; kan gi muligheter for utvikl. av effektive og attraktive butikklokaler, 
- gir bedre økonomi i byggeprosjekter; dermed større investeringslyst. 

 
8.Evt. etablere en ”P-bank”; (i stedet for frikjøpsordning mht. p-plasser); midler 
kanaliseres fra utbyggere til finansiering av aktuelle felles p-tilbud. Utbygger får 
payback, allmennheten; får utvidet p-plasstilbud. 
 
Viktig; mange utbyggingsprosjekter; strandet pga. økonomi (for kostbart). Løsning: 
kombinasjon bolig og næring, samt lempeligere krav til p-plasser. 
 
Viktig; forutsigbarhet for utbyggere. 
 
9.Kirkegt.: kan utvikles til kulturgate, mer grønn beplantning/grønne øyer, bedre 
fortau mot jernbanen. Noen færre kantparkeringsplasser. Stortorget frigjøres til 
andre aktiviteter, et flott byrom; men p-plassene må først erstattes (eks. anlegg i 
fjell). 
 
10.Evt. tilleggsparkering v/Strandtorget (”Byen møter vannet”), og spektakulær, 
miljøvennlig transport opp i sentrum. 
 
11.Gjennomgående forutsetning for alt; bedre skilting, fra tidligere adkomstfaser 
(Strandtorget, Storhove, Messenlivn., Nordsetervn.). Poeng: vise 
parkeringsmuligheter og /-kapasitet. 
 
12.Alle endringsprosesser mht. tilgjengelighet, trafikk, gjennomkjøring, disponering 
av gatearealer mv., må konfereres med næringene/berørte parter på en grundig 
måte på forhånd 
 
Over tid: gradvis større andel av trafikk og parkeringskapasitet; i p-hus eller under 
bakken, men likevel; så sentralt at bilbasert adkomst ivaretas. Avgjørende for 
handlende, og også for beboere i sentrum (fortetting). Dessuten; mange bakgårder 
har parkering også i dag, må ivaretas. Offentlig kommunikasjon kan ta noe av 
trafikken fra ytre bydeler. Forutsetning; svært hyppige avganger. Særlig for 
barnefamilier. 
 
Mål om å bli 10-minutters byen, tiltak på kort og lang sikt: 
 
Kort sikt: 
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Offentlig kommunikasjon: hyppigere avganger. Helt sentralt. 
 
Maks 2 timers parkering i sentrumsgatene. Evt. vurdere èn times gratis parkering. 
Gratis mellom kl 15-17. Ikke langtidsplasser. Parkeringsplasser tilgjengeliggjøres for 
tilreisende/besøkende. 
 
Bedre skilting mot p-hus. 
 
Rask behandling av prosjekter m/parkering under bakken. Nye byggeprosjekter 
(fortetting, bolig), må gis muligheter til å kjøpe plasser i et større prosjekt under 
bakken.  
 
Ansatte i private og offentlige virksomheter; bør henvises til parkering i 
eksisterende p-hus. 
 
Lang sikt: 
 
Større parkeringsanlegg i fjell under bykjernen. Gjerne innkjøring fra Lurhaugen og 
Bliksethjørnet., hvis mulig. Omkjøringsring for gjennomgangstrafikk. Løser Banken-
utfordringen. 
 

Nasjonale føringer om at all vekst i persontrafikken; skal tas ved offentlig transport, 
sykkel og gange. Likevel; naivt å tro at ikke en utvikling med fortetting av boliger, 
som skal øke befolkningsmengden i sentrum, ikke vil innvirke på dette. Viktig da å 
finne gode løsninger for parkering, enten over eller under bakken. Husk også iht. 
2044: ”Kommunen må være en aktiv utviklingsaktør (min merknad: altså både ved 
egne investeringer og som pådriver for privatprosjekter), og stille balanserte 
kvalitetskrav om parkering, uteoppholdsarealer og bevaring dersom både kompakt 
byutvikling med kvalitet og krav til lønnsomhet i prosjekter skal ivaretas.” 
 
Sistnevnte er særlig viktig, ellers tiltrekker vi oss ikke investorer som vi er 
avhengige av for å utvikle byen. 
 
Og så må vi huske; Lillehammer; liten by, 19 000 innb. i tettstedet (2015). Liten 
befolkningsvekst. Vi er avhengig av, og må tåle, en viss mengde biler i byens 
sentrum. Fjerner vi alle bilene, eller stenger adkomster/eier for raskt og uten 
overgangsordninger, fjerner vi grunnlaget for handel. Reduksjon av synlig biler må 
skje gradvis, og over tid. og i et samarbeid med næringene og de som spesielt 
rammes. Men viktig; først må sentrale erstatningsplasser være klare. Men; like 
viktig som å fjerne bilen; redusere forurensningen. 
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