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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



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/


Program
10.00 Velkommen til arbeidsmøte!

Presentasjon
v/Paul Berger, Statens vegvesen

10.25 Transport, infrastruktur og arealbruk i 
Mjøsbyen

v/Paul Berger, Statens vegvesen

10.45 Gruppeoppgave 1 v/Paul Berger, Statens vegvesen

11.20 Nasjonal Transportplan og 
handlingsprogram Region øst

v/Ingrid Øvsteng, Statens vegvesen

11.35 Regional satsning på samferdsel v/Magne Flø, Oppland fylkeskommune

12.00 LUNSJ



Etter lunsj
12.40 Hva er planlagt på riksvegnettet i 

Hedmark og Oppland)
v/Ole Seegaard og Laila Aanerud, Statens 
vegvesen

13.00 Hva er planlagt av infrastrukturtiltak på 
Jernbanen?

v/Michael Brandås, Jernbanedirektoratet

13.10 Pause

13.20 Gruppeoppgave 2

14.00 En regional strategi for infrastruktur? v/Paul Berger, Statens vegvesen og Magne Flø, 
Oppland fylkeskommune

14.15 Gruppeoppgave 3

14.45 Takk for i dag!





Transport, infrastruktur og 
arealbruk i Mjøsbyen

Paul Berger, Statens vegvesen

Transport i Mjøsbyen_Paul Berger.pptx
Transport i Mjøsbyen_Paul Berger.pptx


Utfordringer fra samlingene

• Vi har en bilkultur og tilrettelegger deretter med stor biltilgjengelighet 
og god tilgang til parkeringsarealer.

• Varelevering i enkelte byområder/tettsteder er en utfordring

• Fritidsreiser knyttet til hytter og reiselivsdestinasjonene er bilbasert

• Lange interne avstander. For lang reisetid med kollektivtransport i dag



Utfordringer fra samlingene: 

• For dårlig sammenheng mellom kollektivtilbudet, parkering og 
tilrettelegging sykkel og gange.

• Bussens framkommelighet er i liten grad prioritert i vegnettet i 
køsituasjoner.

• Behov for å forsterke infrastrukturen, særlig øst-vest

• Arealutviklingen er bilbasert og utfordrer ønsket transportvalg

• Store investeringer knyttet til økt vegkapasitet utfordrer både 
transportmålene og klimamålet.



Kunnskapsgrunnlag 

• Bakgrunn og sammenhenger, planer og målsetninger

• Befolkning - utvikling, sammensetning, fritidbefolkning/ studenter og 

flyttestrømmer (egen rapport)

• Boliger – utvikling, behov og planer

• Næringsliv - sysselsetting/arb.plassutvikling, typer og plassering – ABC, handel 

(egen rapport ?)

• Arealbruk – bolig- og næringsområder, dyrkamark, landskap/verneområder, 

friluftsområder, kommunale planer

• Transport og samferdsel (veg, bane og trafikkutvikling)

• Reisevaner (egen rapport) og pendling

www.mjosbyen.no – kopling kart i InnlandsGIS



Befolkning og husholdninger



• Fram til 2008 var det bygget 66.088 boliger i Mjøsbyen*

• De siste 10 årene er det bygget 6089 nye boliger*

• Av disse er halvparten eneboliger (3004), og 38% andre småhus og 

12 % leilighetsbygg (mer enn 3 leiligheter)

• Planreserver for hele Mjøsbyen er 18600 boliger

• For de 5 kommunene i Hedmark er det 60% som leiligheter,  

27% rekkehus og 13 % eneboliger

• Snittet 2,2 pers. pr. husholdning gir rom for 40.902 personer 

(* Lokalisering i InnlandsGIS)

Boligbygging og planreserver 



Forskjeller i næringsstruktur mellom Mjøsbyen og Norge:



Næringsstruktur og lokale spesialiseringer*

• 40% av arbeidsplassene er i offentlig sektor (29% landssnitt)

• 45% i privat tjenesteyting (2/3 husholdn. og 1/3 produksjonsrettet)

• 15 % i industri, primærnæring, el-forsyning mv.

Hamar – administrasjons-, finans- og servicekommune

Lillehammer og Elverum – offentlig administrasjon og forsvar

Ringsaker og Vestre Toten – landbruks- og industrikommuner

Løten, Stange og Østre Toten – landbrukskommuner

(+ bygg/anlegg Løten, + helse/omsorg Stange, + transport Østre Toten)

Øyer – landbruks- og reiselivskommune (+ bygg/anlegg) ?? 

*Definert i ØF-notat 04/2014 som en næring mer enn 50% viktigere enn landsgjennomsnittet   











Søknad om hurtiggående passasjerbåt Gjøvik-Hamar

23.03.2018



Etablert faktagrunnlag 

Datasett etablert i GIS:
• NVDB Vegnett
• NVDB Trafikkmengde 

fylkesveg/riksveg 
• Rekkeviddekart gang/sykkel
• Parkeringsregister
• Sykkelruter
• Støysoner for hovedvegnettet
Kartløsning 
http://www.mjosbyen.no/kart/

Hva sier kunnskapsgrunnlaget vårt 

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




Trafikkmengde (årsdøgntrafikk total)
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Andel tunge kjøretøy (%)
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Hva sier reisevanene oss?



60 % bor nær en kollektivholdeplass, men 
frekvensen er relativt lav
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Mjøsbyen ellers

Avgangsfrekvens på dagtid mellom 9 og 15 (RVU 2014)

Minst 4 pr. time 2-3 pr time

• Tilgang til kollektivtransport: 
en funksjon av avstand til 
holdeplass og avgangsfrekvens

• 60 % bor innenfor 500 meter 
fra en holdeplass det kan være 
aktuelt å bruke

• Men frekvensen er lav: 
10 % har et kollektivtilbud som 
går minst fire ganger i timen 
fra denne holdeplassen
• Flest med høy frekvens i Hamar

• Færrest i Elverum utenfor 
tettstedet



Et stort flertall har gratis p-plass hos arbeidsgiver
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Parkeringsmuligheter ved arbeidsplassen (RVU 2014)

Gratis parkering hos arbeidsgiver
Betaler for parkering hos arbeidsgiver
Andre gratis parkerings-muligheter
Betaler for andre parkeringsmuligheter
Ingen mulighet for parkering på/ved arbeidsplassen

• Tilgang til parkering ved 
arbeidsplassen er en 
svært viktig faktor for valg 
av transportmiddel

• Et stort flertall av de 
yrkesaktive i Mjøsbyen 
har gratis p-plass

• Hvor arbeidsplassen er 
lokalisert har stor 
betydning
• 69 % av de som jobber i 

tettstedet Hamar gratis 
parkering, mot 96 % i 
kommunen utenfor 
tettstedet



Bosted har stor betydning for transportmiddelbruk
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Mjøsbyen ellers

Prosentandel av reisene som foregår med ulike transportmidler 
(RVU 2014(

Til fots Sykkel

Kollektivtransport eks. fly Bilfører

Bilpassasjer Annet

• Bilreiser utgjør 73 % av 
reisene i Mjøsbyen
• Gangandel = 18 %

• Sykkelandel = 4 %

• Kollektivandel = 4 %

• Bosatte i tettstedene 
Hamar, Lillehammer og 
Elverum reiser mindre 
med bil og går og sykler 
mer
• Hamar og Elverum har høy 

sykkelandel

• Lillehammer har høy gang-
og kollektivandel



Svært mange av reisene er korte
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Reiselengde for alle reiser (RVU 2014)

Mindre enn 1 km 1 til 2,9 km 3 til 4,9 km

5 til 9,9 km 10 til 19,9 km 20 km eller lengre

• Nesten 40 % av reisene er 
under 3 km 

• De fleste gangturene er korte: 
39 % er under 1 km. 76 % er 
under 3 km

• 16 % av sykkelturene er under 1 
km. 69 % er under 3 km

• 4 % av bilførerreisene er under 1 
km. 26 % er under 3 km

• Svært få av kollektivreisene er 
korte: 8 % er under 3 km. 42 % er 
mer enn 20 km



Passasjerutvikling på bussruter i Mjøsbyen, i 
1.000 passasjerer



Passasjerutvikling på togreiser i Mjøsbyen fra 
2015 til 2016, i 1.000 passasjerer



Forventet over 70.000 flere reiser per dag i 2030 enn i 
dag (2014)

• Basert på at hver voksne person foretar 3,3 reiser per dag
• 2014 er startåret fordi det er da vi har RVU-data for
• Befolkningsvekst basert på SSBs middel-alternativ

2014 2030 Endring
Prosentvis 

vekst

Antall innbyggere i Mjøsbyen 200 467 224 979 24 512 12 %

Antall innbyggere 13 år og eldre 173 948 195 745 21 797 13 %

Beregnet antall reiser per dag 574 028 645 959 71 930 13 %



Mulig ny transportmiddelfordeling

• Trend: de nye reisene fordeles på samme måte som i dag

• Nullveks A: Ingen nye bilreiser, de nye «bilreisene» fordeles jevnt på gang, 
sykkel og kollektivtransport

• Nullvekst B: 10 prosent sykkelandel, øvrige reiser fordeles på gange og 
kollektivtransport

• Nullvekst C: 10 prosent kollektivandel, øvrige reiser fordeles på gange og sykkel 
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Ca 30 % av befolkningen bor 10 minutter fra 
sentrum med sykkel 



Vi må endre dagens reisevaner – Hva vil det kreve av oss?

• Etterspørselen følger tilbudet, 
jamfør økt vegkapasitet

• Vi må tenke på grønne reiser 
parallelt med veiutbyggingen!



Hva trenger vi mere kunnskap om?

• Hva betyr ny infrastruktur for å binde regionen sammen?

• Hvilke prosjekter har størst betydning for regional utvikling?

• Betydningen og effektene av fullt utbygd IC og sammenkoblingen av Gjøvikbanen og Dovrebanen knyttet til 
både gods, persontrafikk og pendlemuligheter.

• Hva skal til av tiltak for at pendlingen skal øke

• Hvilken muligheter har vi knyttet til bedre øst-vest forbindelse

• Hvordan sikre et velfungerende kollektivtilbud som kan ta deler av veksten og overføre fra personbil?

• Statlige virkemidler

- Hvordan kan en få tilgang til statlige midler til kollektivtrafikk?

- Hvordan jobbe videre med muligheter for å etablere bypakke(r)



Gruppeoppgave 1:
Hvordan stemmer det som er presentert av kunnskapsgrunnlag 
med dine erfaringer og tanker? Er dette de viktigste utfordringene 
for transportsystemet i Mjøsbyen? Mangler det noe? 

Vi gjør det slik:
1. Tenk litt for deg selv i 2-3 minutter. Noter
2. Velg en sekretær i gruppa
3. Del i gruppa  (10-12 min)
4. Skriv ned hovedpunkter fra dialogen på store ark
5. Plenum



Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3

Marianne Hvalsmarken
Laila Aanerød
Erik Johan Hildrum
Dag Høiholt-Vågsnes
Ole Roger Strandbakke

Gudrun C. Laake
Henrik Natvik
Ole Seegaard
Magne Flø
Anne Merethe Andersen
Bente Moringen

Michael A. Brendås
Øystein Sjølie
Kjersti Flatråker
Bjørn Evensen
Ellen Klaveness



Program
12.40 Hva er planlagt på riksvegnettet i 

Hedmark og Oppland)
v/Ole Seegaard og Laila Aanerud, Statens 
vegvesen

13.00 Hva er planlagt av infrastrukturtiltak på 
Jernbanen?

v/Michael Brandås, Jernbanedirektoratet

13.10 Pause

13.20 Gruppeoppgave: analyser og utredninger

14.00 En regional strategi for infrastruktur? v/Paul Berger, Statens vegvesen og Magne Flø, 
Oppland fylkeskommune

14.15 Gruppeoppgave 3

14.45 Takk for i dag!



Nasjonal transportplan og 
handlingsprogram SVV

Ingrid Øvsteng, Statens vegvesen

Mjøsbyen2018_Morten Ørbeck.pdf
Mjøsbyen2018_Morten Ørbeck.pdf


Gjennomføringsplan for NTP

• Store prosjekter - følger opp NTP 

• Konkretiserer over 600 mindre tiltak

- Utbedringer er prioritert høyt

• Beskriver forvaltning, trafikant og kjøretøy, 

drift og vedlikehold





Åpner for trafikk i 2018-2023

Prosjekter > 500 mill. kr Korridor Fylke

Rv 110 Ørebekk - Simo 1 Østfold

E16 Eggemoen - Jevnaker - Olum 2 Buskerud/Oppland

E16 Sandvika - Wøyen 5 Akershus

E16 Bjørum - Skaret 5 Akershus og Buskerud

E16 Bagn - Bjørgo 5 Oppland

E16 Øye - Eidsbru 5 Oppland

Rv 4 Roa - Gran grense, 
Inkl. Jaren – Amundrud - Lygnebakken

6 Oppland

Rv3/25: Ommangsvollen – Grundset (OPS-
prosjekt) 6 Hedmark

Store prosjekter, Region øst

23.03.2018



Starter i 2018-2023

Prosjekter > 500 mill. kr Korridor Fylke

E18 Retvet – Vinterbro 2 Akershus

Rv 23 Oslofjordforbindelsen, trinn 2 3 Akershus og 
Buskerud

E18 Lysaker - Strand – Ramstadsletta 3 Akershus

E6 Ringebu-Otta, strekningen Sjoa-Otta 6 Oppland

Store prosjekter, Region øst

23.03.2018



Programområder, fordeling pr område

Region øst

Fordeling mellom programområdene (2018-23)

Utbedringstiltak Gående og syklende Trafikksikkerhet Miljø Kollektivtrafikk og universell utforming Service



Utbedringstiltak

Post 30.4.2 (1811mill kr)

● Utbedringsstrekninger

– Rv 3 Østerdalen

– E16 Valdres

● Bruer og ferjekaier

– Jora bru (E136 Oppland)

– Tveit bru (E16 Oppland)

– Moss ferjekai (Rv 19 Østfold)

● Rv 4 Kjul – Rotnes (2023)

● Rv 150 Storolokket (2023)

Foto: Santina Crolla



Tiltak for gående og syklende

Post 30.4.3 (630 mill kr)

Foto: Knut Opeide

● Byer og tettsteder

● Sykkelbyer

● Areal- og transportstrategier

● Skoleveier



Trafikksikkerhet

Post 30.4.4 (1128 mill kr)

● Tiltak mot utforkjøringsulykker

● Midtrekkverk

● Kryss

● ITS

● Kontrollplasser

Foto: Knut Opeide



Miljø

Post 30.4.5 (237 mill kr)

Foto: Ingrid Øvsteng

● Støyforskrift 

● Vannforskrift 

● Kulturminner



Kollektivtransport og universell utforming

Post 30.4.6 (204 mill kr)

Foto: Knut Opeide

● Kollektivterminaler

● Holdeplasser

● Kollektivgater

● Park and ride



Service

Post 30.4.7 (132 mill kr)

Foto: Ingrid Øvsteng

● Døgnhvileplasser

● Rasteplasser

● Kjettingplasser

● ITS



Fornying

Post 30.6

● 2359 mill. kr i 2018-2023

● Utbedring av tunneler

– Innfri kravene i tunnelsikkerhetsforskriften 
og 

forskrift om elektriske  

lavspenningsanlegg

– Revidert gjennomføringsplan

● Utbedring av annet forfall

– 113, 6 mill.kr

– E18 Rehabilitering av Bygdøy og 
Sjølystlokket (Oslo)

– E6 Utskifting av midtrekkverk (Oslo)

Foto: Knut Opeide



Vedlikehold av riksveger

Post 23.7

Foto: Knut Opeide

● Vegfundament og vegdekker

● Tiltak i tunneler

● Vegutstyr og miljøtiltak

● Bru

● Drens- og avløpsanlegg

Dette bidrar også blant annet til: 

– Utbedringsstrekninger (Rv3 og E16)

– Rensebasseng 

– Støyskjermer



Strategifasen (R1)

Riksvegutredninger

Tverretatlige utredninger

Etatenes forslag til 
Nasjonal Transportplan 
(R2)

Stortingsmelding om NTP
Stortings-
behandling

Etatens handlingsprogram

M
a
n
d

a
t

NTP 2022 – 2033 (?) 



Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid

ATS Mjøsbyen  
Workshop Infrastruktur 

22.03.18

Magne Flø
Rådgiver

Strategisk samferdsel



Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid

Fylkesvegene i Oppland
Handlingsprogram 
2018 – 2021 (23)



Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid

Nasjonale føringer og mål

 Framkommelighet
– Bedre framkommeligheten for personer og gods i hele landet

 Transportsikkerhet
– Redusere transportulykkene i tråd med nullvisjonen

 Klima og miljø
– Redusere klimagassutslippene i tråd med en omstilling mot et lavutslippssamfunn og redusere 

andre negative miljøkonsekvenser



Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid

Fylkeskommunale føringer og mål
 Arbeide for redusert klimaavtrykk og lokal miljøbelastning fra 

transportsektoren gjennom redusert bilandel og busser med lavere 
utslipp

 Tiltak for økt andel for kollektivtransporten 

 Bedre infrastruktur og kollektivtilbud i samarbeid med Hedmark 
for å skape en mer integrert bo- og arbeidsmarkedsregion rundt 
Mjøsa

 Stort påtrykk og konstruktive innspill til regjeringen – i samarbeid 
med Hedmark og Østlandssamarbeidet – for å realisere viktige 
samferdselsprosjekter og følge opp vedtak i NTP



Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid

Fylkesvegprogrammet

«Bakteppe»:

 Befolkningsutviklingen i fylket 

 Klimasatsing

 Investeringsbehov

 Vedlikeholdsetterslepet

Hva betyr dette for fylkesvegprogrammet og dets 
innretning?



Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid

Høring - hovedpunkter

 Støtter satsing på økt vedlikehold

 Fjerne flaskehalser - bruer

 Klimautfordringen

 Følge opp ATP-prosjekter

 Følge opp miljøgater 



Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid

ATP-prosjekter i Oppland

 Sel kommune; regionsenterprosjektet Otta

 Nord-Fron kommune; gammel og nytt sentrum

 Lillehammer kommune; Byutvikling 2044

 Gjøvik kommune;  

 Nord-Aurdal kommune; Fagernes – Leira

+

 ATS Mjøsbyen



Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid

Handlingsprogram 
2018 – 2021 (23)

 Retningen fra høringsforslaget videreføres - videreføre satsingen på 
vegvedlikehold.

 Utfordringsområder:
– Stort vedlikeholdsetterslep

– Fv33 -) store utfordringer på en høyt trafikkert veg

– Flaskehalser på bruer

– ATP-avtaler; følge opp ATP-prosjekter -) g/s-veg og kollektivtransport

– Veglys; vurderes i hht ny forskrift gjeldende fra 2019



Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid

Fylkesvegprogrammet
Programområder som er innarbeidet i budsjettet:

Type tiltak Avsatt i budsjettperioden
2018-21           (22-23) SUM

ATP-prosjekt 45 30 75

Miljøgate 35 35

Trafikksikkerhetstiltak 36 47 83

Kollektivtiltak 118 28 146

Miljø & service 36 12 48

Planlegging 53 20 73

Randsfjordferga 100*

SUM 288 172 460

I mill. 2017-kroner
* Ikke lagt inn i handlingsprogrammet



Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid

Investering i gang- og sykkelveger



Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid

Kollektivtiltak og universell utforming



Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid

Fylkesvegprogrammet 2018-2021 (23)

Økonomiske rammer – formål grønne tiltak

HP 2014-2017                                             HP 2018-2021              



Hva er planlagt på 
riksvegnettet i Oppland?

Ole Seegaard, Statens vegvesen



Statens vegvesens handlingsprogram 2018-2023

ATS Mjøsbyen

23.03.2018



Hva er handlingsprogrammet?

● Etatens gjennomføringsplan for de første 
seks årene av NTP 2018-2029

● Omfatter i hovedsak riksveg

● Er grunnlag for de årlige budsjettene

● Stadfestes av vegdirektøren 

23.03.2018





23.03.2018

Oversiktskart over 
utbyggingsstrekningene til 
Nye Veier AS



ATS Mjøsbyen, Oppland:

● Lillehammer

● Øyer

● Gjøvik

● Østre Toten 

● Vestre Toten

23.03.2018



Handlingsprogram riksveg 2018-21 (23)

Hovedruter

23.03.2018



Handlingsprogram riksveg 2018-21 (23)

Rute 6A - Mjøsregionen 

23.03.2018

Programområde Tiltak 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Sum 

GS-veg Fv 213 GS Skurva - Lillehammer helsehus (alternativ til E6) 5 32 37

GS-veg Fv 213 GS Lillehammer skysstasjon - Skurva  (alternativ til E6) 20 30 50

GS-veg Rv4 GS Kolberg-Bråten 24,3 24,3

GS-veg Fv172 Gjøvik- del 1 - Hans Mustadsgate - Wergelandsgate 10 60 70

Trafikksikkerhet E6 - Belysning av gangfelt 2,7 2,7

Trafikksikkerhet E6 /Rv4 Tiltak mot utforkjøringsulykker - sikring av installasjoner 23,8 23,8

Trafikksikkerhet Rv4 Oppgradering av GS-undergang Gjøvik 4,7 4,7

Trafikksikkerhet Rv4 Gjøvik-Mjøsbrua TS tiltak 7 7

Trafikksikkerhet E6 Øyer - lysregulering omkjøringsveg 1 1

Miljøtiltak E6 Støytiltak etter forurensningsforskriften 2,5 2,5

Kollektivtiltak Rv4 Kollektivgate Gjøvik del 1 20 20

23 112 0 24,3 46,5 37,2 243,0 



Fordeling mellom programområder

23.03.2018

Gjøvik-Lillehammer

Programområdene (2018-23)

Region Øst

Programområdene (2018-23)

GS-veg Trafikksikkerhet Miljø Kollektivtiltak Utbedringstiltak Service



Handlingsprogram riksveg 2018-21 (23) 

2018 prosjekt 

Bindinger: 

● Rv4 Gjøvik-Mjøsbrua TS tiltak

● E6 Øyer - lysregulering omkjøringsveg (ferdig)

Nye prosjekt: 

● Fv172 Gjøvik- del 1 - Hans Mustadsgate – Wergelandsgate

23.03.2018



NTP 

23.03.2018



NTP

23.03.2018



NTP

23.03.2018



Hva er planlagt på 
riksvegnettet i Hedmark?

Laila Aanerød, Statens vegvesen



Handlingsprogram for riks- og 
fylkesveger 2018 – 21(-23) 

Hedmark

Mjøsbyen – infrastruktur 22.3.2018 

22. mars 2018 SVV vegavdeling Hedmark



Hedmark

Mjøsbyen - infrastruktur

22. mars 2018 SVV vegavdeling Hedmark



Flere utbyggere

● Nye veier – motorveg: E6

● OPS prosjekt: Rv. 3/25

● Statens vegvesen: rv + fv

Handlingsprogram riksveg 2018 -21 (-23)

Rv. 3 (Rute 
6b)

Rv. 25 (Rute 2b)

Rv. 2 (Rute 
2b)

E16(Rute 2b)

Rv. 2 (Rute 
2b)

E16(Rute 2b)

Rv. 3 (Rute 
6b)

E6 (Rute 6a)

Rv. 25
(Rute 
6b)

E6 (Rute 6a)

22. mars 2018 SVV vegavdeling Hedmark



Utbyggingsetappe 1 – desember 2020

E6 Kolomoen - Moelv

22. mars 2018 SVV vegavdeling Hedmark



Samfunnsmål

● Godstransporten 
mellom Oslo og 
Trondheim skal lettes

● Hamar og Elverum 
som felles bo- og 
arbeidsmarkedsregion 
skal styrkes

● Sammenhengende 
tilbud for gående og 
syklende mellom 
Hamar og Elverum

● Bedre: 
– Framkommelighet
– Trafikksikkerhet
– Samfunnssikkerhet
– Bomiljø          

Rv. 3/25 Ommangsvollen - Basthjørnet

22. mars 2018 SVV vegavdeling Hedmark



Rv. 3/25 Ommangsvollen - Basthjørnet

5,5 milliarder – byggetid juni 2018 - november 2020 

Norges største vegkontrakt til Skanska!

22. mars 2018 SVV vegavdeling Hedmark



Rv 25 Adkomst til Elverum – ferdig 2018

Rv. 3/25 Ommangsvollen - Basthjørnet

22. mars 2018 SVV vegavdeling Hedmark



Sykkeltilrettelegging Hamar – Løten – Elverum, 2021

Hamar – Løten 16 km

● G/S-veg siden 2007

Hamar – Elverum 30 km

● Tilrettelagt, på G/S-
veg eller avlastet veg

Løten – Elverum 16 km

● Nye G/S-veger
Brenneriroa/Løten -
Ånestad 

● Sykkeltilrettelagt 
avlastet veg

Rv. 3/25 Ommangsvollen - Basthjørnet

22. mars 2018 SVV vegavdeling Hedmark



Programområdetiltak

Handlingsprogram riksveg 2018 -21 (-23)

18-21 22-23 18-23

Gående og syklende  67,2 49,1 116,3

E6 Brumunddal, fv. 84 x jernbanen - x fv 212 
Rv. 25 Vangsvn x fv 77 - Ringgt. - x kv Åkersvikavn
E6 Brumunddal, fv. 84 Furnesvegen X fv. 60 - X
E6 Brumunddal, fv. 51Fv 212 Nesvegen

28,8
32,0
8,1
1,0

69,9

Trafikksikkerhetstiltak 83,7 239,1 376,8

Rv. 3 Grundset – Åsta
Rv. 2 Elverum, kv.  H. Ibsensveg – Grøndalsbakken                            
E6 Midtrekkverk Tangen – Kolomoen
Rv. 25 Kontrollplass Løvbergsmoen, Elverum
Rv. 2 og 25 sideterreng 

7,2 7,0
7,3

27,6
2,1

26,9

78,1

Kollektivtiltak 22,8 6,4 29,2

E6 Brumunddal skysstasjon
Rv. 25 Hamar skysstasjon
Rv. 25 utbedring holdeplasser Åker – Vang S

6,0
5,0

6.4

6,0
5,0
6,4

22. mars 2018 SVV vegavdeling Hedmark



Mål

Handlingsprogram for fylkesveg 2018-21 (-23)

● digital tilgjengelighet

● bedre fremkommelighet

● redusert antall trafikkulykker

● gode kommunikasjoner mellom
byer og tettsteder

● attraktive gang- og sykkelveger
i og mellom tettsteder. 

271

372Vedlikehold

Investering

643

Årlig
økonomisk ramme

22. mars 2018 SVV vegavdeling Hedmark



Programområdetiltak

Handlingsprogram for fylkesveg 2018-21 (-23)

22. mars 2018 SVV vegavdeling Hedmark



Hva er planlagt på jernbanen?
Michael Brandås, Jernbanedirektoratet



Hva er planlagt av 

infrastrukturtiltak på jernbanen?

Michael Brendås



«Jernbanedirektoratet skal på 

vegne av staten ha et helhetlig 

ansvar for styring og koordinering 

av jernbanesektoren.»



Om Jernbanedirektoratet

• Ansvar for utvikling av framtidig jernbanetilbudet i Norge; togtilbud, 

infrastruktur, persontogmateriell, kompetanse og andre innsatsfaktorer

• Utarbeider strategidokumenter og utredninger, grunnlaget for NTP og 

jernbanens handlingsprogram.

• Inngår avtaler med Bane NOR om tilgjengelighet til eksisterende infrastruktur 

og utvikling av ny. 

• Inngår trafikkavtaler med togoperatører om å tilby transporttjenester.

• Skal bidra til at togtilbudet er koordinert med øvrige transporttilbud og 

framforhandle takstsamarbeidsavtaler.

• Deltar på vegne av staten i arbeidet med byutredninger, bymiljøavtaler og 

byvekstavtaler.

104



Fra politikk til tilbud

105

• Nasjonal Transportplan (NTP) er en melding til Stortinget om hvordan regjeringen ser for 

seg at transportsektoren utvikles kommende 12-års periode

- Planen er delt i to perioder på 6 år hver, og rulleres hvert fjerde år

- Nyeste NTP gjelder for perioden 2018-2029

- Planen behandles i Stortinget og Transport- og kommunikasjonskomiteen

- Det fattes ikke vedtak knyttet til prosjekter eller budsjetter

• Handlingsprogrammet er en konkretisering av NTP fra de ulike transportetatene

- Bane NOR, Entur og Norske tog bidrar til jernbanesektorens handlingsprogram

- Handlingsprogrammet har hovedvekt på første 6 år, med rullering hvert fjerde år

- Jernbanesektorens Handlingsprogram legges fram for høring 9.april og fastsettes tidlig i juli

• Statsbudsjettene er styrende for hvilke tilbudsforbedringer og tiltak som blir gjennomført
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Gangen i NTP-prosessen for 2018-2029

Kilde: NTP, Faser i NTP-prosessen



Kilde: Bane NOR, InterCity-prosjektet

Nasjonal Transportplan 2018-2029 -

Tilbudsforbedringer/tiltak i første periode

InterCity:

• Ferdigstillelse Venjar-Eidsvoll-Langset

- Gir alene ikke økt frekvens for Mjøsbyen, men noe redusert reisetid til 

Oslo og bedre punktlighet

• Oppstart Kleverud-Sørli-Åkersvika, ferdigstillelse i andre periode

- Muliggjør to regiontog/time Oslo-Hamar hele dagen

• Hove hensetting

- Muliggjør flere avganger med doble togsett til/fra Lillehammer

107



Nasjonal Transportplan 2018-2029 -

Tilbudsforbedringer/tiltak i første periode

• Gjøvikbanen:

- Det skal utarbeides en plan for når timesintervall til Gjøvik kan 

innføres

• Godspakke Innlandet

- Tiltak gjennomføres i første og andre periode (2018-2029)

- Tiltakene består av:

- Elektrifisering av strekningen Hamar-Elverum-Kongsvinger

- Ny tømmerterminal på Rudshøgda og økt terminalkapasitet på 

Kongsvinger

- Tilsving på Elverum og Kongsvinger

- Økt kapasitet for godstrafikk

- Reduserer transportkostnadene på jernbane og reduserer 

transporttider på og utenfor jernbanen

108

Kilde: Godspakke Innlandet – Et nettverk av muligheter





Pause



Gruppeoppgave 2:
Hva trenger vi av mer/ny kunnskap/utredninger/analyser på for å 
komme opp med de riktige infrastrukturtiltakene for å nå målene i 
ATS Mjøsbyen, og kunne prioritere mellom disse?

Vi gjør det slik:
1. 2 og 2 snakker sammen. Noter (5 min)
2. Del i gruppa (ca 10 min)
3. Skriv ned hovedpunkter fra dialogen på store ark. Prioriter og marker de 3 viktigste.
4. Presenteres i plenum



En regional strategi for 

transportsystemet

Hvordan kan den se ut?

Paul Berger

Staten vegvesen



Strategier for transportsystemet - Buskerudbyen



Strategier for transportsystemet - Buskerudbyen



• 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



Strategier for transportsystemet – Oslo og Akershus









Regional strategi for 
samferdsel

Magne Flø, Oppland Fylkeskommune

Hvordan kan en regional strategi for næring se ut_Gunhild.pptx
Hvordan kan en regional strategi for næring se ut_Gunhild.pptx


Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid

Regional plan for Samferdsel



Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid

Hovedmål for de tre planene

Vekst i befolkning og bærekraftige arbeidsplasser i Oppland 

Regional plan for samferdsel - delmål: 

Et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til 
omstilling til lavutslippssamfunnet

Avgrensing:
Den regionale planen er en overordnet plan som skal resultere i tverr-sektorielle/-faglige 
satsinger som har relevans for de ulike samfunns- og næringsaktørene, og som den enkelte 
aktør ikke kan løse alene.



Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid

Regional planstrategi og samferdsel



Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid

Planen skal tjene flere forhold

 Grunnlag for fylkeskommunens innspill til 
– Østlandspakka

– Nasjonal transportplan 2022 – 2033

 Grunnlag/retning for fylkeskommunale 
handlingsplaner for 
– Fylkesveger

• Kommende fylkesvegprogram

• Strategi for drift og vedlikehold av fylkesvegnettet

– Kollektivtransport

– Trafikksikkerhet 



Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid

Regional plan for samferdsel - vedtatte plantema:

 Digital infrastruktur  

 Infrastruktur;

veg og bane

Fra kollektivtransport

til mobilitet

Mjøsbyen



Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid

Digital infrastruktur



Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid

Infrastruktur; veg og bane



Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid

InfrastrukturInnspill til NTP 2022-2033

Bane: 
 Dovrebanen;

 IC Oslo – Hamar - Lillehammer
 Lillehammer - Trondheim – 2 times frekvens

 Gjøvikbanen; 
 Gjennomføre vedtatte prosjekter som gir timesfrekvens 

til/fra Gjøvik
 Dobbeltspor Oslo – Roa / Jaren

 Langsiktig perspektiv – sammenkobling
Gjøvikbanen med Dovrebanen 

Veg:
 Lottorekka; 2, 4, 6, 16 +++

– Prioritering??

Annet:
 Byvekstavtale Mjøsa



Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid

Fylkesvegene

 Hovedutfordring 
– Vedlikeholdsetterslepet

 Innretning av kommende fylkesvegplan –

i et klimaperspektiv
– Samfunnsnytten 

– Satsing på g/s og kollektivtransport

– Strategi for drift og vedlikehold 

 Konsekvens?



Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid

Økonomiske rammer – formål grønne tiltak

HP 2014-2017                                       HP 2018-2021     HP 2022 – 2025  ???      

Fylkesvegprogrammet 2018-2021 (23) + 2022 – 2025??

21 %

79 %

Grønne tiltak Øvrige tiltak

39 %

61 %

Grønne tiltak Øvrige tiltak

50 %50 %

Grønne tiltak Øvrige tiltak



Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid

Fra 
kollektivtransport 

til
mobilitet



Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid

Samferdsel er samfunnets blodårer!



Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid

Mjøsbyen
Samferdsel skal bidra til 

regionforstørring og verdiskaping

 Utnytte mulighetsrommet som oppstår i møtet 
mellom en sterk forventet befolkningsvekst i Oslo-
området, og planlagt infrastruktur – veg og bane -
nord for Oslo.

 Skape pendlingsbasert tilflytting og dermed 
befolkningsvekst i et stadig større omland rundt 
Oslo

 Befolkningsvekst skaper nye arbeidsplasser 
innenfor tjenesteyting

 Som igjen skaper potensial for ny type næringsliv 
som oppsøker rekrutteringsmulighetene 



Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid

Mjøsbyen



Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid

Hvilken prioritering bygger opp under 
verdiskaping og klimamålene?

Hva skal til for å lykkes ? 

Prioritering mellom samferdselstiltak kan være; 

 økt kollektivtilbud kontra redusert investering på veg, 

 investering i g/s-veger kontra vegutbygging, 

 redusert vedlikehold kontra utbygging av digital infrastruktur osv.



Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid

Planseminar 04.09.17 - oppsummering
 Mange viser til at høyhastighets bredbånd er det viktigste for å nå hovedmålsettingen

– Det er ikke mulig å få vekst i befolkning og næring i distriktene uten høyhastighets bredbånd.

 Mange innspill på at en må prioritere, både infrastruktur og kollektivtilbud

– Stor uenighet om hva som skal prioriteres – og hvor det skal prioriteres. 

– By og land har ulike behov. 

 Velge retning for kollektivtilbudet - hva skal det satses på hvor

– Hva er fremtidens kollektivtransport?

– Bestillingstransport/subsidiering av elbiler i distrikt?

– Flere var enige i at subsidiering av elbil i distriktene kunne være den beste løsningen for kollektivtilbud på landet.

 Viktig med klimasatsing. Det må «lønne seg» å velge miljøvennlig

– Fremtiden skal være sømløs. Mindre viktig hvordan en forflytter seg, men det skal gå fort.

– Økt økonomisk satsing på klimatiltak

 Mange meninger om Mjøsbyen

– Mange sterkt mot, mange sterkt for.

– Flere viste til viktigheten med Mjøsbyen dersom Hedmark - Oppland blir et fylke.



Gruppeoppgave 3:
Hva forventer dere at ATS Mjøsbyen skal gi svar på innen temaet 
infrastruktur? Hvordan bør den skille seg fra den regionale 
strategien?

Vi gjør det slik:
1. Reflekter alene (3 min)
2. Del i gruppa (15 min)
3. Skriv ned hovedpunkter fra dialogen
4. Presenter i plenum



Hva skjer videre?
Paul Berger, Statens vegvesen


