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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. 



Bakgrunn

• Formulert som ambisjoner i de regionale planstrategiene 

i Hedmark og Oppland  2016 – 2020

• Forankret i møte mellom OFK, HFK og kommunene 

Gjøvik, Lillehammer, Ringsaker, Hamar og Stange i 

februar 2017

• Fylkestingsak vedtatt i felles fylkesting Hedmark og 

Oppland i april 2017

• Avholdt to dialog- og kunnskapssamlinger i 2017



Hva er målet med ATS Mjøsbyen?

• 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 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.



Hva får befolkningen ut av satsingen?

• Mer attraktive, kompakte og levende byer og tettsteder.

• Bedre kollektivtilbud og lettere å reise kollektivt i 

regionen.

• Antall bilturer reduseres – flere kan gå og sykle.

• Bedre folkehelse – færre alvorlige ulykker.

• På lengre sikt: Ett bo- og arbeidsmarked i Mjøsregionen.



Hva får næringslivet ut av satsingen?

• Mer forutsigbarhet i forhold til kommunale planer og 

investeringer i infrastruktur.

• Økt mobilitet av folk, varer og kunnskap.

• Gir mulighet for nye samarbeidsformer og innovasjon.

• Kunnskapsutvikling og -utveksling.



Prosjektet Mjøsbyen – prosess!



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/



