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Våre mål 

u  Gjennomføre en undersøkelse blant ungdom for å se hvor busstilbudet må 
bedres og hvor det er bra. 

u  Samle reiseinformasjon og billetter i en og samme reise app. 

u  Jobbe for at Opplandstrafikk korresponderer sine langdistansebusser med 
regiontogene 

u  Opprette kontakt med GLØR og opplandstrafikk ang. biogass-busser  

u  Se på muligheter for flere biogassanlegg i Oppland  



Dagens kollektivtilbud 

Dette er bra 
u  Vi har en god busskort-ordning m/ 

ungdomskort på app 

u  Bra dekning innad i byområdene 

 

Forbedringspotensiale 
u  Dårlig utnyttet biogass-potensiale? 

u  For få avganger i mellom større områder 

u  Raske tog mellom mjøsbyene og Oslo 

u  Intercity mellom Lillehammer – Hamar – 
Gjøvik 

u  Mer sykler i byene! 



Hva vil vi? 

u  Vi vil at det skal være tilgjengelig  

u  Vi vil at reisetiden skal være minst mulig 

u  Vi vil at det skal være rimelig og enkelt 

u  Vi vil at det skal være miljøvennlig 

  



Tilgjengelighet  

u  Bestillingsbuss?  

u  Delingsøkonomi? 

u  Enkelt å kjøpe billett - busskort  

 

Det må være en bussrute der vi vil dra og når 
vi vil dra 



Miljøvennlig  

u  Biogass   

u  El 

u  Sykkel 

u  All innovasjon og nytekning – droner osv.   

 

Vi er den første generasjonen som begynner å 
se klimaendringene, men også den siste til å 
gjøre noe med det. 



Mjøsa 



2030 

u  Få eier egen bil – deling på biler 

u  Dynamisk og miljøvennlig kollektivtrafikk 

u  I byene er det (el-)sykkel som er hovedtransportmiddel 

u  Mjøsa brukes aktivt  

u  Raske tog mellom mjøsbyene og Oslo 



Se for deg en attraktivt og 
miljøvennlig mjøsby, hva ser du? 



Nærhet til Oslo 





Byene 

Idrett og 
næringsliv 

Kultur, idrett & 
tradisjon 

Studenter & 
næringsliv 



Arbeidsplasser og jobbmuligheter 

u  Innovasjon og gründerskap,  

u  Innovativt næringsliv, - spennende jobbmuligheter og mange arbeidsplasser 

u  Satse på entreprenørskap, gründerskap 

u  Tettere kontakt med næringslivet 

u  Fremme Raufoss 

u  Mer industri til fylket 

u  Jobbmuligheter innenfor IT 

u  Bioenergi (jobbmuligheter) 



Utdanning 

u  Utvide NTNU 

u  Gjøre Høyskolen Innlandet til universitet  

u  Flere skoler og utdanningsprogram 

u  Utvikle bedre studiemulighet 



Kultur 

u  Videreutvikling av kultur; museum, stavkirker - kulturminner 

u  Fokusere på arrangementer, - vi er gode på det og har mye kunnskap om 
gjennomføring 

u  Festivaler 

u  OL i 2026 Lillehammer/Gjøvik 



Spørsmål? 


