
Parkering i fjell
Planutvalget 20. oktober 2022



BAKGRUNN

✓ Private aktører gjorde initielle
undersøkelser 

✓ Private aktører inviterte 
kommunen med inn i samarbeid

✓ Vedtak i Kommunestyret 21. juni 
2018 om deltagelse

✓ Forslag til vedtekter godkjent i 
Formannskapet 4. september

✓ Selskapet Lillehammer Parkering 
stiftet 17. desember 2018

✓ Registrert i Brønnøysundregisteret 
7. februar 2019



HVORFOR PARKERING I FJELL

✓ Parkering med høy kvalitet i 
sentrum

✓ Muliggjør utvikling av gode byrom
✓ Kan bidra til å løse andre 

samfunnsutfordringer
✓ Bidrar til at muligheter kan gripes

Lillehammer Sentrum Drift kaller 
parkering i fjell det viktigste 
byutviklingsprosjektet i Lillehammer 
de kommende ti årene.



Referanse i 

plan-

beskrivelsen

Innhold i planbeskrivelsen Prosjektets løsning

Side 8 [med attraktiv mener vi:]

byen er attraktiv for nyetablering og utvikling av nye 

arbeidsplasser

Selv om parkeringskravet i planen for sentrumsnære etableringer 

av kontor og forretning er 0, er likevel realiteten at markedet 

krever parkeringsplasser. Prosjektet løser dette på en tilgjengelig 

og kostnadseffektiv måte, samtidig som det hindrer trafikk i indre 

sentrumskjerne til private parkeringsanlegg i kjeller

Side 8 [med attraktiv mener vi:] bytrafikk og parkering har 

fremtidsrettede løsninger

Parkering i fjell vil samle store deler av parkeringen på ett sted, 

og benytte moderne løsninger for betaling og kapasitetsangivelse

Side 16 Pendlerparkering bør fortrinnsvis legges i bakken Prosjektet kan løse dette. Per i dag er det en utfordring at 

parkeringen som tilbys pendlere skal være så rimelig at det ikke 

kan forsvares å legge den i bakken, så dette vil kreve nye, 

offentlige midler for å gjennomføre i praksis

Side 33 9. Parkering rundt sentrum. Parkering i sentrums randsone er 

viktig for å trekke hyttegjester til sentrum. Underjordisk 

parkering kan være et alternativ.

Prosjektet vil sikre at det kjøres inn til parkering i sentrums 

randsone, men at parkeringen er rett under sentrum. Dette vil 

bidra til et fortsatt bærekraftig handelssentrum i Lillehammer

Side 61 Trafikkveksten tas med gange, sykkel og kollektiv Parkering i fjell skal ha nøytral effekt på trafikken til sentrum, 

men vil bidra til å dra ned biltrafikken i sentrum ved at 

letekjøringen etter parkering reduseres. I følge trafikktellinger 

utgjør dette en betydelig del av trafikken i sentrum

Side 62 Parkering kan ikke i fremtiden fortsette å legge arealbeslag på 

viktige byrom og areal for fortetting.

Frigjøring av byrom og areal for fortetting har hele veien vært et 

av hovedmålene med parkering i fjell, og vil være et godt 

virkemiddel for å få til dette

Kobling til Byplanen



Videre prosess etter dialog med 
planavdelingen
• Utarbeider mulighetsstudie for inn- og utkjøringer

• Må være forankret hos alle viktige myndigheter
• Mulighetsstudien skal vurdere 4 alternativer grundig, og nevne alle alternativer som 

har vært vurdert

• Mulighetsstudien legges så til grunn for en reguleringsplan

• Mulighetsstudien skal inkludere følgende:
• Trafikkanalyse
• Vurdering av kulturvernhensyn
• Teknisk gjennomførbarhet
• Kommersielle hensyn

• Løsningen er nødvendig for å få til en tostegs prosess, der vi først avklarer 
inn- og utkjøringer



Øvrige prosesser som parkering i fjell må 
kobles på
• Gatebruksplanen

• Områdeprogram for Sentrum Vest 

• Utbyggingsprosjekter i sentrum



Historiske vurderinger

• «Alle» alternativer er vurdert:
• Blikseth-hjørnet: ikke mulig grunnet plassproblemer (Norconsult-rapport for 

SVV)

• Strandtorget: ingen er villig til å ta kostnaden knyttet til dette alternativet

• Langes gate: langt ned til fjell (prøveboringer), samt uhensiktsmessig 
trafikkavvikling

• Brubakken: uhensiktsmessig vinkel under Mesnaelva



Følgende alternativer er vurdert

Nord

• Jul Pettersens gate

• Jernbanetorget

Sør

• Bankgata

• Storgata



Trafikk til sentrum per innfartsåre Andel

Mesnadalsarmen 27 %

Hamarvegen/Messenlivegen 28 %

Fåberggata/Sigrid Undsets veg 29 %

Nordsetervegen/Sigrid Undsets veg 15 %



Jernbanetorget



Jul Pettersens gate



Bankgata

Med adkomst fra Storgata i stedet for Bankgata, er 
trafikkavviklingen i Bankkrysset omtrent som i 
referansesituasjonen, og vi ser ikke lenger dårligere 
trafikkavvikling i Spinnerivegen. Med dette alternativet må det 
forventes mer trafikk som skal svinge til venstre inn i 
Mathiesens gate fra Kirkegata. Venstresving er normalt sett en 
svingebevegelse med mindre kapasitet enn trafikk rett frem 
eller til høyre, men i henhold til trafikkmodellen vil det ikke bli 
store avviklingsproblemer her. I nord er trafikkavviklingen lik 
som i alternativet med adkomster fra Jernbanetorget og 
Bankgata, altså litt bedre enn i referansesituasjon. Foreløpig 
konklusjon: En adkomst til P-huset fra Storgata gir mindre 
trafikale problemer enn hvis adkomsten legges til Bankgata.



Storgata

Med adkomst fra Storgata i stedet for Bankgata, er 
trafikkavviklingen i Bankkrysset omtrent som i 
referansesituasjonen, og vi ser ikke lenger dårligere 
trafikkavvikling i Spinnerivegen. Med dette alternativet må det 
forventes mer trafikk som skal svinge til venstre inn i 
Mathiesens gate fra Kirkegata. Venstresving er normalt sett en 
svingebevegelse med mindre kapasitet enn trafikk rett frem 
eller til høyre, men i henhold til trafikkmodellen vil det ikke bli 
store avviklingsproblemer her. I nord er trafikkavviklingen lik 
som i alternativet med adkomster fra Jernbanetorget og 
Bankgata, altså litt bedre enn i referansesituasjon. Foreløpig 
konklusjon: En adkomst til P-huset fra Storgata gir mindre 
trafikale problemer enn hvis adkomsten legges til Bankgata.



Konklusjon i trafikkanalyse

• Beregningene viser at plasseringen av den søndre adkomsten 
(Storgata/Bankgata) har størst betydning for trafikkavviklingen. Det er 
i beregningene ganske tydelig at en adkomst fra Storgata bør velges. 
Bankkrysset er kjent for å være en «propp» i vegsystemet på 
Lillehammer, og ved å plassere en av parkeringshusets adkomster i 
Bankgata, vil dette gi ytterligere trafikkøkning her. Trafikkøkningen vil 
dessuten skje i form av venstresvingende trafikk, som er særlig 
kapasitetskrevende. Siden krysset allerede nærmer seg 
kapasitetsgrensen, medfører en adkomst til P-huset her at noe av 
dagens trafikk i Bankkrysset overføres til Spinnerivegen. En adkomst i 
Storgata vil kunne avlaste sentrumsgater fordi trafikken «forsvinner» 
under bakken allerede syd for sentrum. 



Oppsummering mulighetsstudie

Inn- og 

utkjøring

Trafikk Kulturarv Teknisk Markedsmessig

Bankgata Negativ Ingen direkte 

påvirkning

God Svært god

Storgata Nøytral/positiv Krever tiltak Svært god God

Jul Pettersens 

gate

Nøytral/negativ Ingen påvirkning Middels Middels

Jernbanetorget Nøytral Ingen påvirkning God God



Veien videre

• Presentasjon og tilbakemeldinger planutvalget 20.10

• Møte med Innlandet Fylkeskommune 21.10

• Avklaringer med Bane Nor ila neste uke

• Avklaringer vei og trafikk tirsdag 25.10

• Avsluttende avklaringer mot gatebruksplanen

→Ferdigstille mulighetsstudie (egen behandling i PU?)

Gitt at mulighetsstudien ikke lukker alle muligheter, vil neste steg 
være regulering 


