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Utfordringer

• Dagens finansiering av infrastruktur og drift av kollektivtransport er 
mangelfull

• Effektive overgangsmuligheter fra bil, gange og sykkel til 
kollektivtransport er mangelfullt utviklet. Dette gjelder både park-and 
ride fasiliteter, kiss- and-ride-fasiliteter, sykkelparkeringsmuligheter og 
effektive gang- og sykkelforbindelser

• Bussens framkommelighet er i liten grad prioritert i vegnettet i 
køsituasjoner og bussen har for lav frekvens og for lang reisetid 
sammenliknet med privatbil.



Sentrale mål og spørsmål

• Attraktive forhold for reisende med kollektivtransport

• Effektive kollektivforbindelser mot jernbanestasjonene

• Sammenkobling av Dovrebanen og Gjøvikbanen

• Hvor er det størst potensial for økt kollektivtrafikk?

• Hvilke ruter har størst betydning for regional utvikling?



Strategien er å få bedret kollektivtilbudet!

• Det kollektive transportsystemet skal være helhetlig og samordnet

• Hva innebærer det for Mjøsbyen?

- Sømløse informasjons- og billetteringssystemer

- Pendleparkering

- Tog og buss høyere frekvens

- M.m



Behov for en ny strategi

• Forbedret transporttilbud og nye finansieringsformer bør utvikles, jamfør 
dialog- og kunnskapssamlingene.

Dette kan bety:
- Ulike kollektive transportmidler skal samordnes best mulig
- Bussen skal prioriteres i vegnettet, for eksempel med egne kollektivfelt
- Etablere effektive overgangsmuligheter mellom ulike transportmidler, 

herunder også innfartsparkering med bil
- Sammenkobling av ulike banestrekninger
- Jernbanen skal bidra til å styrke knutepunktutviklingen, samt forsterke en 

samlet felles bo- og arbeidsregion



• Jernbanen skal være ryggraden i 
det regionale kollektivsystemet, 
og stasjoner på Inter-City-nettet 
skal være regionale 
kollektivknutepunkt der lokalt og 
regionalt kollektivtilbud knyttes 
sammen

Eksempel fra regional plan 
Oslo og Akershus



• Regional stamnett for 
kollektivtrafikk og busstraseer 
med separat trase/kollektivfelt

Eksempel fra Jæren



Eksempel fra Buskerudbyen



Gruppeoppgave 3:
Hva forventer dere at ATS Mjøsbyen skal gi svar på innen temaet 
kollektivtransport?

Vi gjør det slik:
1. Reflekter alene
2. Del i gruppa
3. Skriv ned hovedpunkter fra dialogen
4. Presenter i plenum


