
ATP «Mjøsbyen» 
Bypakke for Gjøvik? 
Ei større Mjøsby-pakke? 

Litt om 
bakgrunnen: 
- Vårt perspektiv 
- ATP Gjøvik 
- Stor-Oslo Nord 
- Mjøsregion Nord 

KVU Rv4 og 
Gjøvikbanen 
 
Anbefalingen om 
bypakke 



•  I Gjøvikregionene har vi arbeidet lenge med å bedre 
infrastrukturen for samferdsel…….. 

•  Ubalansen mellom de to sidene av Mjøsa…… 

•  Fokus på Rv4, Fv33 og Gjøvikbanen 

•  ATP-prosjektet i Gjøvik med fokus på samferdsel i, 
gjennom og til og fra bysentrum 

•  KVU-transportsystemet Jaren (Oslo) – Gjøvik – Moelv 

•  Har samarbeidet i ulike retninger for å oppnå 
resultater.  Det må vi fortsette med også når det 
gjelder eventuell «bypakke» 

Folk vil fort fram : infrastrukturen 
for trafikkstrømmene avgjørende… 



Byutvikling Gjøvik 
  - samarbeid om areal- og transportplanleggingen  

”ATP-prosessen”



Gjøviks  hovedfokus for samferdsel 
utover egen by… 

”Stor Oslo-Nord” ”Mjøsregion-nord” 

På tide å se hele innlandet? 



KVU-oppdrag i 2015 – for rv4 og Gjøvikbanen 

Samferdselsdepartementet ga i 2015 Statens vegvesen og Jernbaneverket, 
mandat til å gjennomføre en KVU for vegstrekningen rv. 4 Jaren-Mjøsbrua og 
Gjøvikbanen for strekningen Oslo-Gjøvik-Moelv. 

Gjennom behovsanalysen er det fem forhold som er framkommet 
som vesentlige for denne KVUen: 
 
1. Byutvikling i Gjøvik iht gjeldende kommuneplan og bystrategi 

2. Redusere antall ulykker med drepte og hardtskadde på rv. 4 
Jaren-Mjøsbrua og redusere antall alvorlige hendelser på 
Gjøvikbanen 

3. Redusere bilbruken i Gjøvik sentrum, og inn ogut av Gjøvik 
byområde 

4. Raskere kollektivtransport med hyppigere frekvens i 
Gjøvikregionen og mellom regioner 

5. Raskere næringstransport innad og mellom regioner 



Våre forventninger ved starten ved starten av 
KVU-arbeidet Rv4: Jaren Mjøsbrua 

•  Få opp felles forståelse av 
«balansehensynet 

•  folketallsvekst 
•  Næringsvekst 

•  Få opp status- og behovsbildet,  
•  Få et helhetlig bilde for ønsket utvikling 

av Rv4 via Gjøvik til Mjøsbrua 
•  Trasevalg, med utrednings- og 

planleggingsressurser 
•  Helst enstemmighet i et omforent 

konsept 



Forventninger forts 

•  Felles forståelse av behovet for ny Rv4-trase grunnet 
•  Byutviklingen og miljøssituasjonen i Gjøvik 
•  Nødvendig vekstkraft for regionsenteret 

•  Gjennomgangstrafikken utenom bykjernen i Gjøvik 

Fra utfordringsnotatet fra dep 
til SSV: 
«Gjøvik skal være en attraktiv 
og bærekraftig by ved Mjøsas 
bredd.  Behovet for en 
framtidig utvikling av 
vegnettet i og omkring Gjøvik 
som bygger opp under 
målsettingen om at Gjøvik 
skal være en attraktiv by i en 
konkurransedyktig region vil 
være sentralt i KVUen» 



Sammenheng og behov i tilknyttet 
transportsystem 

•  Få opp bildet på sammenhengen 
mellom Rv4 og øvrig transportsystem i 
Gjøvikregionen 

•  Nødvendig oppgradering av fv33 og 
dens føring gjennom Gjøvik 

•  Sammenhengen med Fv 33 sørover og 
fv 34 

•  Få opp tilsvarende bilde for 
Gjøvikbanen – kort og lang sikt 

HA's tegner Oddmund Mikkelsen for seg ei jernbanebru fra vestsiden 
av Mjøsa og over til Moelv i :nær tilknytning til E6-bruene. (Tegning: 
Oddmund Mikkelsen)  



Riksvei 4 mellom Gjøvik og Mjøsbrua 
Må ikke havne i bakleksa 

OA 13.11 



OA 14.11 







•  Sammenkobling av Gjøvikbanen og Dovrebanen 
er viktig for et robust nasjonalt godstransportnettverk 
og en selvstendig Mjøsregion 

-  En sammenkobling støtter opp under 
investeringenen for hele intercity 

•  Rv4 bør bygges ut mellom Gjøvik og Mjøsbrua 

•  «På lang sikt er det viktig å finne en løsning for en 
omlegging av rv4 i en forbikjøringstunnel utenom 
sentrum» 

•  Det bør gjennomføres felles planlegging for veg og 
jernbane for strekningen. 

Anbefalinger i KVU-en – kort oppsummert 



«Det anbefales at det settes i gang et forprosjekt som 
avklarer en fremtidig jernbanetrase gjennom Gjøvik og 
kobling mot Dovrebanen, og omlegging av rv4 utenom 
Gjøvik sentrum. For å unngå unødige bindinger bør dette 
skje parallelt med planlegging av ny rv4 mellom Gjøvik og 
Mjøsbrua» 

Arbeid med bypakke for Gjøvik og forprosjekt for 
avklaring av framtidige traséer for Gjøvikbanen og 
rv.4, bør igangsettes. 
Det anbefales at det settes i gang arbeid mot en 
bypakke/bomring for transportsystemet i og rundt 
Gjøvik, for å finansiere ulike transporttiltak i og rundt 
Gjøvik sentrum som ledd i en framtidig langsiktig 
løsning. 
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Men slik vil vi jo ikke ha det…… 
Lettere å få til 
bompengeløsninger 
hvis  
• en ser et større 
område under ett 

• Hvis også nabobyer 
er en del av et 
bompengeregime 

• En unngår 
«konkurransevrid-
ning» for handels- 
og besøkstrafikk, 
arbeidsplass-
etableringer, 
bosetting mm 



Ei «bypakke» må til for Gjøvik å få framdrift og raskere og mer kraftfull 
utvikling i fornying og forbedring av infrastruktur for samferdsel. 
 
«ei slik pakke» er en krevende prosess for å nå et høyere mål: 
- Attraktivitet for næringsvekst og folketallsvekst og dermed et mer 
bærekraftig velferdssamfunn (økonomisk og klimamessig) 
- Bedre integrering av Gjøvikregionen i flere himmelretninger, et bedre 
fungerende arbeids- og boligmarked 

«ei bypakke» krever mye planlegging og samarbeid om konfliktfylte 
løsninger = bompengeløsninger + avgiftsnivåer + bomvegsnitt +… 
 
Større sjanser for å løse ut store statlige midler og satsingsvilje hvis 
vi samarbeider i Mjøsbyregionen om en større og mer integrert 
løsning der flere av vår byområder inngår 
 
ATP-Mjøsbyen gir oss dermed en felles og større sjanse nå…. 
 
 

Bypakke - begrepet 



Andre struktur-endringer som «drivere» 

Gir oss mulighet til å 
tenke litt nytt om mangt 
og mye i innlandet. 
 
Hvordan utvikle en 
sterkest mulig 
innlandsregion? 
 
Hvordan utnytte NTNU 
Gjøvik og Raufoss-
miljøet som 
kompetansemotorer for 
framtidig næringsliv? 

•  Framtidig sykehusstruktur 

•  Ny regionstruktur 

•  NTNU Gjøvik på plass 

•     

•       


