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Hva er Mjøsbyen?

Mjøsbyen er et samarbeid om felles areal- og 

transportstrategi for området rundt Mjøsa.

…..dvs både et prosjekt og en samarbeids- og 

utviklingsarena! 



Hvem samarbeider om Mjøsbyen?

I tillegg involveres næringslivet og organisasjonsliv 

for øvrig i arbeidet. 



Organisering



Hva er målet med ATS Mjøsbyen? (FT-vedtak -17)

• Utvikle Mjøsbyen til en mer konkurransedyktig og bærekraftig 

region.

• Utvikle Mjøsbyen til et mer attraktivt og funksjonelt bo- og 

arbeidsmarked.

• Transportsystemet skal knytte den flerkjernete regionen bedre 

sammen, til resten av landet og med grensekryssende linker.

• Strategien skal legge vekt på arealeffektiv og universell 

knutepunktutvikling som bidrar til enkle overganger mellom 

transportmidler, sykkel og gange.

• Strategien skal bidra til å oppfylle målet om klimanøytralitet 

innen 2025 (Oppland)/2030 (Hedmark)



Hva vil vi med en ATS for Mjøsbyen?

Effektmål

•Bidra til mer samordnet areal- og transportutvikling i regionen

•Større gjennomslag for regionens samferdselsprioriteringer

Objektmål

•Det skal utarbeides en felles areal- og transportstrategi for 

Mjøsbyregionen. 

Prosessmål

•Utviklingsarbeidet skal føre til felles forståelse og kunnskapsgrunnlag 

for samordnet areal- og transportplanlegging



Hva skal strategien brukes til?

• Strategien skal legges til grunn for framtidig 

planlegging, herunder kommunenes arealplanlegging, 

fylkeskommunale prioriteringer og statlig 

sektorplanlegging innen areal og transport, 

og være et grunnlag for forpliktende avtaler mellom 

partene.



Hva skal samarbeidspartnerne få ut av å 

samarbeide om ATS Mjøsbyen?

• Redusert konfliktnivå - færre innsigelser.

• Styrket omdømme gjennom godt samarbeid.

• Mer synlige nasjonalt.

• Større gjennomslag i samferdselsplaner- og budsjetter. 

• Viktig samarbeid for å nå nasjonale, regionale og lokale 

mål innen klima, areal, transport og jordvern.



Stortingets innstilling:

“Stortinget ber regjeringen utrede en 

utvidelse av ordningen med 

byvekstavtaler til å omfatte flere 

byområder og fortløpende vurdere 

nye programmer og virkemidler for 

distriktene”.

Større gjennomslag i 

samferdselsplaner- og budsjetter. 



Handlingsprogram for riksveger 2018 – 2023 (29)

Kap.12.6 Bypakker i mindre byområder:

 Mindre byområder er et aktuelt utredningstema for NTP 2022 – 2033. 

 NTP-sekretariatet skal beskrive utfordringer og mål for mindre 

byområder i 2018 – vi er med i arbeidsgruppe sammen med Vestfold



Osloregionen – ATP-strategi 2016

Samarbeidet i hovedstadsregionen 

med 79 kommuner og 7 fylker 

•Grønt skifte i areal- og transport-

politikk, nytt delmål klima.

•Byutvikling og samferdselstiltak som 

bygger opp tette og miljøvennlige 

byer/tettsteder.

•Byenes rolle for å bidra til et 

konkurransedyktig næringsliv .

•Skinnegående infrastruktur som 

bidrag til regionforstørring, og at 

regionen må bygge tett opp rundt den 

infrastrukturen som bygges ut.

Flerkjernet utvikling 



Største RP for 

areal- og 

transport som 

er vedtatt

Areal- og 

transport-

strategi vs. RP





«Planhierarkiet»

Regionale planstrategier H/O og Regional plan for attraktive byer og tettsteder (O) 

Areal- og transportstrategi for Mjøsbyen * - NY

Regionale planer (SMAT) evt. bystrategier (G/L) -* NYE ?

Evt. byvekstavtale(r) ? (bompenger/belønningsmidler) *

Kommuneplaner (samfunnsdel – arealdel)

Reguleringsplaner og gjennomføring

* Ikke etter plan- og bygningsloven



Framdrift for arbeidet

Kunnskapsfase Analysefase Strategifasestart vedtak høring
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Status – Hvor er vi?

• Kunnskapsgrunnlag – i sluttfase
• Analyser – reisevaneundersøkelse, flyttestrømmer, 

handelsanalyse (?)
• Nettside www.mjosbyen.no
• Kartløsning http://www.mjosbyen.no/kart/

• NÅ: Arbeidsverksted innenfor deltema Næring, Kollektivtrafikk, 
Arealbruk og Infrastruktur

http://www.mjosbyen.no/
http://www.mjosbyen.no/kart/



