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Oppland og Hedmark fylkeskommune inviterer til oppstartsmøte om 

MJØSBYregionen – ett bo- og arbeidsmarked

Fylkestingene i Hedmark og Oppland har vedtatt å starte arbeidet med en samordnet areal- og transportstrategi for 
Mjøsregionen. Det inviteres herved til oppstartsamling for arbeidet med areal- og transportstrategien.

Fredag 9. juni 2017, klokken 08.30, Victoria Hotel, Hamar

Meld deg på her innen 1. juni

Målgruppe: Fylkeskommuner og kommuner i Mjøsbyregionen, politikere og administrasjon, Fylkesmannen,  
Bane NOR, Jernbanedirektoratet, Statens vegvesen, regionrådene, næringsliv og organisasjonsliv.

Mål for samlingen: Felles forståelse for utviklingsarbeidet og det regionale samarbeidet. Innspill til oppstart av  
arbeidet – diskutere mål, prosess og organisering.

Foto: Turistkontoret Gjøvik, Land, Toten
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Fylkestingene i Hedmark og Oppland arbeider med en samordnet areal- og 
transportstartegi for Mjøsbyen. 30. mai ble det avholdt dialogsamling i Elve-
rum. Det var 85 deltagere fra blant annet kommuner og fylkeskommuner, Fyl-
kesmannen, KS, Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet, Hedmark Trafikk, 
Lastebileierforbundet og Sykehuset Innlandet, samt innledere fra regionen og 
utenfra. Hovedtemaene på samlingen var fremtidens transportløsninger, del-
tidsinnbyggeren og handel i sentrum.

INNHOLD

OM SAMLINGEN

Foto: Kate Langsethagen og Eli N. Ruud-Olsen, Hedmark fylkeskommune og 
Jomar Lygre Langeland, Civitas.

Alle tegninger: Daniel Nordland

Programmet 4

BOLK 1: FREMTIDENS TRANSPORTLØSNINGER 8
OPPSUMMERING GRUPPEDISKUSJONER  12

BOLK 2: DELTIDSINNBYGGEREN 18
OPPSUMMERING GRUPPEDISKUSJONER 20

BOLK 3: HANDEL I SENTRUM 24
INNSPILL HANDEL 26

OPPSUMMERING PANELDEBATT 26
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08:30 Registrering og kaffe

09:00 Velkommen v/ Even Aleksander Hagen, fylkesordfører i Oppland og nestleder av politisk styringsgruppe i Mjøsbyen.

09:10 Bolk 1: Smart mobilitet – fremtidens transportløsninger i Mjøsbyen

Den teknologiske utvikling innen persontransport er i rivende utvikling. Autonome kjøretøy, elektriske bysykler og nye 
mobiltjenester er stikkord. Kollektivselskaper som tradisjonelt har hatt ansvar for bussdrift omgjøres til ”mobilitetssel-
skaper”. Sammen med bedrifter og næringsliv blir de pådrivere for nye transporttjenester – gjerne tilbudt i en felles 
”app” for ansatte og byens innbyggere. Dette kan påvirke vårt bilhold og reisevaner i fremtiden.

- Introduksjon ved møteleder Jomar Lygre Langeland, prosjektleder Mjøsbyen, Civitas.
- Hvordan reiser innbyggerne i Mjøsbyen? Ved Ingunn Ellis, Urbanet Analyse.
- Hvordan har Nord-Jæren satt mobilitet i system? Ved Espen Strand Henriksen, Kolumbus. 
- Rena-Raufoss på 1,5 timer uten bruk av bil – er det mulig? Ved Arne Fredheim, Hedmark trafikk.  

10:15 Pause

10:30 Dialog i grupper om fremtidens transportløsninger i Mjøsbyen

11:10 Grønne reiser og attraktive steder - innspill fra ungdommen v/ Sigrid Bjerke, Ungdommens fylkesting.

11:25 Lunsj

12:25 Bolk 2: Deltidsinnbyggeren – muligheter og utfordringer for reiseliv, næringsutvikling,  
arealbruk og transport i Mjøsbyen

Antallet deltidsinnbyggere øker i Mjøsbyen. Hvem er de og hva skjer når hytta brukes i gjennomsnitt 80 døgn i året?  
Hvilke muligheter og utfordringer gir dette for Mjøsbyen? Hvordan påvirkes handel, tjeneste- og servicetilbud og ikke 
minst trafikken? 

- Deltidsinnbyggeren; Hvordan er utviklingen og hvordan påvirkes Mjøsbyen? V/ professor Kjell Overvåg, HINN –  
tidligere ØF 
- Videre vekst og tilrettelegging for deltidsinnbyggeren i Mjøsbyen - muligheter og utfordringer. V/ Mathias Neraasen, 
Bestyrer Ringsaker almenning

PR
OG

RA
M

PR
OG

RA
M 13:15 Dialog i grupper om deltidsinnbyggeren: Hvordan skape mulighetene og løse utfordringene?

13:45 Pause

14:00 Bolk 3: Handel i sentrum – drivkraft for byliv og stedsutvikling

Nye handelskonsepter og netthandel forandrer hvordan vi handler, hvordan vi reiser og hvordan varer fraktes og  
lagres. Hvilke trender er på gang, hvor raskt skjer endringene og hvordan påvirker dette byliv og sentrumsutvikling  
i Mjøsbyen? 

- Nye trender innen handel – betydning for Mjøsbyen v/ Hanne Toftdahl, Vista Analyse. 
- Inspirasjon fra Fredrikstad v/ Synne Dækko Næss, Fredrikstad kommune.

14:50 Benstrekk

15:00 Paneldebatt om strategier for handel, sentrumsutvikling og framtidens mobilitetsløsninger
- Hanne Toftdahl, Vista Analyse
- Synne Dækko Næss, Fredrikstad kommune
- Kjell Overvåg, HINN
- Mathias Neraasen, Ringsaker almenning
- Arne Fredheim, Hedmark trafikk
- Even Aleksander Hagen, Oppland fylkeskommune

15:30 Avslutning v/ Anne Karin Torp Adolfsen, fylkesråd i Hedmark og leder av politisk styringsgruppe i Mjøsbyen.

15:40 Slutt

Vel hjem!
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Espen Strand Henriksen, KolumbusIngunn Ellis, Urbanet AnalyseArne Fredheim, Hedmark trafikk (til venstre) 
og Even A. Hagen, fylkesordfører i Oppland og 
nestleder i politisk styringsgruppe for Mjøsbyen

Sigrid Bjerke, Ungdommens fylkesting Hanne Toftdahl, Vista Analyse Synne Dækko Næss, Fredrikstad kommune
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Paneldebatt (øverst), og Anne Karin Torp Adolfsen, fylkesråd i Hedmark og leder i politisk styringsgruppe 
for Mjøsbyen
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BOLK 1: FREMTIDENS TRANSPORTLØSNINGER
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BOLK 1: FREMTIDENS TRANSPORTLØSNINGER
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HVILKE STRATEGIER TRENGER VI FOR AT VI SKAL BRUKE MINDRE BIL I FREMTIDEN?

Strategier innenfor areal
• Arealstrategien må ha fokus på å utvikle 

en flerkjernestruktur knyttet til eksisterende 
tettstedsstrukturer.

• Strategien må sikre felles arealplanlegging 
på tvers av områder og kommunegrenser 
der det er hensiktsmessig. Arealplanar-
beidet må ikke glemme hva målet med 
planleggingen skal være. Mange lager 
planer, men få setter disse ut i livet. Det 
må også utvikles forpliktende samarbeid 
mellom kommuner og nærings-, eiendoms- 
og arealutviklere.

• Strategien bør ha sterk fokus på knute-
punktutvikling med en mer kompakt areal-
utvikling hvor boliger og arbeidsplasser 
ligger tettere på knutepunktet. Det må også 

sikres nødvendig arealutvikling for å imøte-
komme behovet for sømløse reiser.

• Strategien må sikre i større grad en areal-
blanding av boliger og arbeidsplasser – 
ikke lenger bare rene boligfelt. For å lykkes 
med fortettingen og få flere til å bosette seg 
i sentrumsområder, må vi levere kvalitet i 
eks. form av grønt, byrom, lekeplasser og 
kvalitet i utbyggingsprosjekter.

• På samme måte som man nå har støtte-
ordninger for å nå nullvekstmålet, bør det 
innføres støtteordninger som belønner 
«riktige» valg med bakgrunn i nasjonale 
føringer og gi insentiver for eks. ikke å 
bygge ut dyrka mark. Eksempelvis kan det 
å nå målsetninger knyttet til bevaring av 

OPPSUMMERING GRUPPEDISKUSJONER 

dyrka mark eller biologisk mangfold gi økte 
tilskuddsutbetalinger og dermed dempe 
uønsket utbygging.

• Arealstrategien må sikre at størst mulig 
andel av befolkningen bor innenfor sykkel- 
og gangavstand fra viktige målpunkter. Den 
må sikre fortetting nær knutepunkt og plan-
messig legge til rette for 10-min. byen, og 
reduserte parkeringskrav i sentrum.

• Lokalisering av sykehus og jernbanesta-
sjoner er avgjørende, og det trengs en 
avklaring av plasseringen for ny stasjon 
på Hamar og forsering av dobbeltsporet. 
Hva med overgang til båt på Mjøsa om 
stasjonen på Hamar legges på østre alter-
nativ ved Vikingskipet?
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Strategier innenfor infrastruktur
• Det bør skilles mellom strategier for 

bykjernen, randsonen og omlandet 
(bygda); - en differensiert strategi som ser 
på de reisene der potensialet er størst og 
tar hensyn til at noen må bruke bil. 

• Fysiske tiltak innenfor infrastruktur knyttet 
til sykkel, gange og kollektiv vil være svært 
viktig for å redusere bilandelen. Infrastruk-
turstrategien må ha fokus på helhetlig 
utbygging som støtter opp under målet om 
sømløse reiser. Det må utvikles et samar-
beid om både vare- og persontransport

• Strategi må inneholde mange tiltaksom-
råder. Ett tiltak løser ikke problemet, og det 
trengs både gulrot og pisk. Positive insen-
tiver er å foretrekke. Det må jobbes med 
å redusere privat kjøring av barn og unge 
til aktiviteter og økt bruk av buss/sykkel/
samkjøring. El-bil bør i større grad stimu-
leres på bygda enn i byen.

Strategier innenfor kollektivtrafikk
• Strategien må ha fokus på sømløse reiser 

fra et transportmiddel til et annet (båt, 
buss, sykkel, tog). Er det mulig tenke nytt 
om bruk av jernbane f.eks. lokalruter med 
gjenåpning av stoppesteder?

• Det må sikres bedre framkommelighet for 
buss. Flaskehalser må løses, uten å bygge 
kilometervis med bussveier. Bussen må 
prioriteres på vegnettet, evt. i eget kollek-
tivfelt.

• Det må sikres økt frekvens, særlig for 
bybussene, men også busser mellom 
byene. Også utenfor sentrum må det 
jobbes med å få flere til å kjøre kollektivt, 
og å lette tilgjengeligheten i utkantene.

• Det er viktig å knytte bedrifter og organi-
sasjoner inn i arbeidet med gående og 
syklende. Samarbeid og enkle løsninger 
for kollektivtrafikken må utarbeides, og 
en god forretningside må til. Hjem-jobb-
hjem-ordning kan utvikles også i Innlandet. 
Egne insentiv for å få offentlige ansatte til 
å ta bussen f.eks med bidrag til busskort 
for ansatte. Prispolitikk er også viktig, og 
togbilletter mellom byene må bli vesentlig 
rimeligere for passasjerene. 

Strategier for økt sykkel og gange
• Det trengs bedre infrastruktur, inkludert 

vinterdrift, og smarte og korte gang-/
sykkel-løsninger (ikke omveger) som gjør 
det mer attraktivt å sykle for flere. Attraktive 
byrom som er gode leve i og er også innby-
dende for gående og syklende.

• Det må jobbes med å tilgjengeliggjøre 
sykler når de trengs gjennom elsykkel- 
pooler, jobbsykler og bysykler som en del 
av mobilitetstilbudet.

• Gode løsninger for sykkelparkering ved 
sentrale knutepunkt og arbeidsplasser 
er nødvendig, og egne sykkelhotell 
(innfartsparkeringer) på stasjonen.

• Sykkel må sees sammen med kollektiv-
transporten, og det må bli lettere og billi-
gere (gratis) å ta med sykkel på toget og 
bussen.

• Det er viktig å løfte fram samarbeid, og 
sikre tettere kobling mellom folkehelsear-
beid og ATP - «30 min. gang/sykkel om 
dagen». Kanskje en egen folkehelsestra-
tegi? Insentiv for ansatte - det må lønne 
seg å velge gang/sykkel.
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Strategier innenfor restriktive tiltak
• Strategien for Mjøsbyen må støtte opp 

undere en bypakkeløsning på lengre sikt. 
Nyttetransporten må involveres i arbeidet.

• Det må koste å bruke bil – men hvordan 
løser vi det i praksis? Skal det kun gjelde 
om det finnes alternativer, og hva med de 
som «må» bruke bil som en del av reisen. 
Sats der det er størst potensial; - der det 
bor flest mennesker. Det må differensieres 
og være dyrere å kjøre i sentrum. 

• Bompenger må legges på et nivå som 
svir, og som gjør det mer attraktivt med 
alternativ transport. Det betyr en skarpere 
prispolitikk på bruk av bil i spesifikke soner 
hvor kollektive løsninger finnes.

• Det kan være en viss aksept for bruk av 
pisk; jfr. røykeloven – det samme bør 
kunne forventes av rettferdige tiltak mht. 
biltrafikk. Kanskje undervurderes folks vilje 
til å endre reisevaner, spesielt på korte 
reiser? Det er viktig med god balanse 
mellom insentiver og restriktive tiltak til 
rett tid for best effekt (forskningsbasert). 
Bompenger som ris for bilbruk og ros som 
økonomi til andre viktige prosjekter.

• Det er behov for en samordnet parke-
ringsstrategi, samt et strengere parke-
ringsregime. Det betyr å legge til rette for 
parkering ved kollektivknutepunkt utenfor 
sentrum. Samtidig bør det legges restrik-
sjoner på antall parkeringsplasser, og 
parkeringsavgift bør innføres i byer og 
tettsteder med like parkeringsregimer for 
private og offentlige parkeringsplasser. 
Betalingsparkeringen kan differensieres, 
f.eks. med tanke på innfarts-/langtidspar-
kering. Det bør ikke være gratis parkering 
på arbeidsplasser, men det kan innføres 
behovsprøvd parkering på jobb.

Strategier innenfor samarbeid/organisering/
kommunikasjon

• Hva er utfordringen? Hvorfor skal folk over 
på kollektiv, gange og sykkel/el-sykkel? 
Fokuset/budskapet og hva som kommuni-
seres må endres, og vi må kommunisere 
noe som folk forstår. Folk flest må få kunn-
skap om hvorfor bilen bør brukes mindre 
(- fordi det er bra for den enkeltes helse og 
fordi for mange biler tar for mye plass i tett-
stedene og byene våre).

• Husk utgangspunktet i Mjøsbyen med 
ulikheter og kvaliteter både for by og bygd. 

Det gir behov for ulik kommunikasjon og 
løsninger knyttet til samordnet bolig-, areal- 
og transportplanlegging. 

• Strategier for adferdsendringer må utvikles 
med fokus på gulrøtter (finere byrom, bedre 
byluft m.m.)

• Gjennomføring av en strategien krever 
informasjon/kommunikasjon og dialog med 
innbyggeren. Hva ønsker vi å få til? Hva 
er alternativene? Det må spres kunnskap 
om muligheter, og f.eks. om hva det faktisk 
koster å eie bil (gir også bedre grunnlag 
for bl.a. bildelingsordninger). Meglere bør 
regne inn kjøreutgifter i sine prospekt.

• Næringslivet bør involveres i sterkere grad. 
Det bør jobbes ut belønningsordning for 
å ikke bruke bil til jobb, og bildeling orga-
nisert gjennom arbeidsgiver/bedrifter eller 
bilpool som benyttes av kollegaer. Det kan 
utvikles en egen app som viser tilgang til bil 
i bilpool, der du kan legge inn ønsker, inklu-
dert tilbud organisert av private. Konkur-
ranser kan utlyses på arbeidsplasser, i 
nabolag, i organisasjon e.l. med premiering 
av de som bruker alternativ transport.
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Annet knyttet til strategiutviklingen
• Det må utarbeides et felles mål for alle 

strategiene. Det trengs bedre koordinering 
blant aktørene - derfor trenger vi en stra-
tegi. Alliansebygging er nødvendig og flere 
må involveres og forstå målet. Politikerne 
må fatte de riktige beslutninger. Det trengs 
ansvarliggjøring og forankring på toppen i 
organisasjonene.

• Målet må være felles strategi for Mjøsbyen 
før å utløse midler (bypakker). Det må prio-
ritere noen enkle satsingsprosjekter i Mjøs-
byen – ikke gap over for mye. Mer handling 
– mindre prat.

• Det bør utvikles en mobilitetsstrategi, stra-
tegi for godstransport, felles folkehelsestra-
tegi og kommunikasjonsstrategi, og det må 
legges til rette for «delingsløsninger».

Diskusjon, tilhørere og innspill fra salen
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BOLK 2: DELTIDSINNBYGGEREN
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Utfordringer og muligheter
• Det er behov for en felles strategi for fjell-

områdene og samhandling/samarbeid på 
tvers av kommuner. Det kan bety et regio-
nalt planarbeid eller interkommunalt plan-
samarbeid for fjellområdene (Lillehammer, 
Øyer, Ringsaker, Hamar, Åmot, Løten). 

• Ringvirkningene av økt aktivitet betyr stor 
belastning på transportsystemet. Noen 
kommuner/steder får ulempene og miljø-
belastningene knyttet til transport. Hvor 
langt skal veksten gå, skal det settes noen 
begrensninger?

• Med økende press og dobling av trafikk-
mengde i sikte om få år, må kommunene 
og øvrige myndigheter planlegge og legge 
til rette for den utviklingen som mange 

ønsker mer av. Dette må skje samtidig med 
planene til utviklerne og ikke i ettertid.

• Sentrale spørsmål er hvor mye fjellom-
rådene skal bygges ut og hvordan? Skal 
Mjøsstrategien gi føringer for hvor nye 
områder utvikles? Trengs en restriktiv 
hyttepolitikk ut fra hva som er bærekraftig? 
Det er en tålegrense for utbygging, og det 
må være mulig å si nei. Hvem skal få vokse 
hvor og hvem bestemmer det? Dette bør 
konsekvensvurderes. 

• Det er en risiko for å ødelegge de kvali-
tetene som oppsøkes som følge av det 
store utbyggingsvolumet og en manglende 
helhetlig plan. Det kan være mye å lære 
av andre (nasjonalt og internasjonalt) når 

det gjelder samarbeid, helhet og tak på 
utbygging for å sikre kvalitet. Markagrense 
må sikre at vi tar vare på naturkvalitetene, 
rekreasjonsområdene og identiteten.

• Hva slags sted/by skal dette bli? En visjon 
om miljøvennlighet er nødvendig for 
framtida. Bør Norges første klimapositive 
hytteby komme i Innlandet?

• Identitet! Hva er det vi selger? Hvordan ta 
vare på det og samtidig utvikle? Hva gjør 
områder attraktive? Behov for kartlegging.

• Det er et stort næringspotensial for Rings-
aker/Lillehammer. Samtidig er det utfor-
drende ift. legevakt og andre offentlige 
helsetjenester, vei, VA, bredbånd. 

HVILKE STRATEGIER TRENGER VI FOR Å HÅNDTERE VIDERE VEKST I HYTTEBYGGING OG REISELIV?

OPPSUMMERING GRUPPEDISKUSJONER
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• Det er en stor interntrafikk i hytteområdet 
med bruk av bil for å komme til skiløyper og 
andre tilbud. Vi må tenke helhet/konsept og 
tilrettelegge for et mer sammensatt tilbud 
internt i områdene med bosteder, veier, 
skiløyper, sykkelstier, renovasjon, VA, 
brebånd. Det trengs avklaring av ansvar 
for utbygging av infrastruktur, og riktig kost-
nadsfordeling, Utbyggingsavtaler mellom 
kommune og utbyggere bør brukes for å 
(del)finansiere store infrastrukturtiltak.

• Deltidsinnbyggere utløser økt behov for 
offentlige tjenester helse/omsorg, vei, 
vann og avløp og fiber, og det trengs økt 
bevissthet og kunnskap rundt deltidsinn-
byggerens mobilitetsbehov. Det er behov 
for innovasjon innen transport og VA-løs-
ninger, f.eks et miljøkort som brukerne 
betaler. 

• Samarbeid og samhandling, info til/fra 
deltidsinnbyggeren. Involvere hytteeiere/
deltidsinnbyggerne tettere i arbeidet med 
planlegging og utforming av tilbud og 
planer. Muligheter for servicetilbud og akti-
viteter både for ung og gammel i samhand-
ling med nærområdet - kultur, handel og 
tjenester. Behov? Ønsker?

• Soldater og studenter er også deltids-
innbyggere som er en viktig for mange 
kommuner.

Strategier innenfor areal 
• Det er behov for en helhetlig plan for fjell-

områdene på tvers av kommunegrensene. 
Mjøsstrategien bør synliggjøre dette og 
gi noen føringer for et slikt regionalt plan-
samarbeid. Interkommunal planlegging 
kan sikre gode tydelige planprosesser om 
arealbruk (bruk og vern), VA-løsninger og 
balansering av klassisk friluftsliv, kommer-
sielle arrangement og motorisert ferdsel.

• Arealplanlegging i hytteområder har ikke 
tatt hensyn til kollektivtransport. Areal-
planlegging er nøkkelen til gode løsninger 
i rekreasjonsområder også, men dagens 
hytteområder vil sannsynligvis være slik de 
er i dag også om 25 år. Utbygging av hytte-
områder som lar seg betjene kollektivt bør 
prioriteres.

• Planlegging av hytteområder framover må 
skje etter landsbymodellen. Legge til rette 
for handel og service i hytteområdene slik 
at deltidsinnbyggerne ikke er avhengig av 
bil mens de er på hytta. Legge til rette for 

arealbruk som i minst mulig grad gir økt 
transportbehov og øker grunnlaget for bruk 
av gange og sykkel i hytteområdene. Det 
bør stilles rekkefølgekrav og jobbes med 
kostnadsfordeling.

• Fortetting og utvidelse av eksisterende 
hytteområder framfor helt nye utbyggings-
områder. Kompakt sentrum og fortetting, 
også i fjellet; - «tett og trivelig». Og hva 
med bynære hytter?

• For å begrense veksten bør man i større 
grad tenke delingsøkonomi og også 
innenfor fritidsboliger. Det bør åpnes for 
at eldre hytter kan bygges ut for at flere 
generasjoner kan sambruke (arealeffektivt).  
Fritidsbolig må gjøres tilgjengelig for større 
grupper gjennom differensiere hyttestør-
relser og prisklasser, og planlegging av 
sameieordninger. Burde alle hytter legges 
ut på AIRBNB eller lignende for å sikre økt 
bruk?
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Strategier innenfor transport
• Det trengs et økt fokus på fritidsbebyggelse 

i areal- og transportplanleggingen med mer 
kompakt utvikling. Transportbehovet må 
ikke økes selv med en videreutvikling av 
fritidsboliger. Det må settes krav til alter-
nativ transport før utbygginger godkjennes 
(rekkefølgekrav).

• For å få flere over på kollektivtransport må 
det tenkes på hele reisekjeden.

• Mer miljøvennlig transport knyttet til 
fritidsboliger og reiseliv krever et utstrakt 
samarbeid på tvers. Mjøsstrategien må 
synliggjøre dette og gi noen føringer for 
hvordan man kan jobbe videre med mer 
miljøvennlig transport og reduksjon av 
transportbehovet. Vi bør lære mobilitet fra 
vinterdestinasjonene i Alpene. 

• Det er en endring fra at hele familien reiser 
med med full bil til hytte, til at folk har utstyr 
både hjemme og på hytta og også gjerne 
reiser alene. Dette gir større muligheter 
med tanke på kollektivbruk, f.eks. ta tog fra 
Oslo og drosje eller busstjeneste videre. 

• Et prinsipielt spørsmål om finansiering 
av kollektivtransporten: Skal transport til 

private hyttefelt bekostes av fellesskapet, i 
så fall hvordan?

• Det samme som gjelder for areal- og trans-
portplanlegging ellers i Mjøsbyen gjelder 
også her: Kollektivløsninger, overganger, 
tilrettelegge knutepunkt etc. Bør det tenkes 
lignende virkemidler i fjellet som i byen 
(p-restriksjoner, sykkel og gange)? Legge 
til rette for mobilitetsknutepunkt, som er 
tilpasset behov til både hel- og deltidsinn-
byggere.

• Helhetlige transportløsninger fra by til fjell 
tur/retur - kollektivtilbud til destinasjonen, 
og helt fram til hytta. Kollektivtilbudet lokalt 
må korrespondere med NSB til de tette 
områdene. Samtidig må tilbudet intensi-
veres ved høykonjunktur. Kan en utnytte 
ledig kapasitet i kollektivselskapene for å 
tilby transport i hytteområdene? 

• Hvem er brukerne når det gjelder tilrette-
legging av transport? Turister som etter-
spør pakkereiser bør ha mulig for helhetlig 
tilbud (ferie + transport), og hytteutleie med 
inkludert transport til og fra Gardermoen/
Lillehammer.

• De som selger aktivitetstilbud må også 
tilby transport til sine aktiviteter. Viktig med 
samordning av info om kollektivreiser, 
billettkjøp, skipass, booking med mer. 
(F.eks. utvikle «en tur» mtp. billettkjøp). 

• Transportløsninger internt i hytteområdene 
må utvikles. Intern fleksibel transporttje-
neste (i turistområdet) er en forretningsidé. 
Kanskje kan autonome busser ha et 
marked. Kan være en liten buss i hvert felt 
som man kan tilkalle ved bruk av app. Det 
kan være en del av utbyggingsavtale.

• Kan det gjøres enkle tiltak som sykkelutleie 
(fjellsykkel, ikke bysykkel), oppbevarings-
bokser ved bussholdeplassene eller leve-
ring av bestilt mat ved kollektivknutepunkt? 
Og hva med bildelingsløsninger på togsta-
sjonene (Hamar, Moelv, Lillehammer) eller 
bompengefritak for taxi (lokale bommer)?

• Bildelings-app som legger til rette for 
samkjøring fra Oslo til de store destinasjo-
nene og bildelingsmulighet både hjemme 
og ved destinasjonene (kvitte seg med 
«hyttebilen»).
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BOLK 3: HANDEL I SENTRUM
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Fra Guttorm Tysnes, Norsk 
lastebileierforbund

• Bompenger for lastebiler er en stor kostnad 
– mulig å unngå?

• Mulig med godstrafikk i kollektivfelt for å 
unngå at lastebilen står i kø?

• Ta hensyn til god og trafikksikker 
varelevering i areal- og transportplanleg-
gingen.

Mobilitet
• Sykehuset Innlandet; må jobbes med 

mobilitetsplan/-konsept fremover. Ønsker 
samarbeid med både kollektivselskap 
(mobilitetsselskap?), høyskolemiljøer og 
politikere. Trenger en felles beslutnings-
arena for å jobbe fram gode løsninger. 
Ønsker at ansatte skal kunne reise med 
kollektivtransport til jobb.

• Samarbeid om mobilitet / transportløs-
ninger viktig: I Mjøsbyen er vi samlet alle 
sammen! – bør være mulig.

• Kollektivselskapene; naturlig å se til Roga-
land. Er "Hjemjobbhjem" aktuelt her? 
Suksesskriterier i Rogaland - samarbeide 
med mange aktører. Vi må reindyrke 
samarbeidsarenaer for mer effektivitet. 
Dialog med næringslivet er sentralt.

Deltidsinnbyggeren
• Viktig at kommunene samarbeider om 

arealplan for fritidsboliger på tvers av 
kommunegrenser. Felles planlegging om 
turistdestinasjoner og hytteområder - se 
større områder under ett. Bidra til samar-
beid mellom grunneiere.

• Ringsaker allmenning m.fl.: Store prisfor-
skjeller i tomtepris mellom næringsareal og 
fritidsbolig => grunneiere vil selge til fritids-
boliger fremfør næringsareal. 

• Fritidsinnbyggeren er også en innbygger! – 
må tas hensyn til ved planlegging.

• «Rekreasjonspendling» + studenter og 
soldater; hvordan skal utgifter (skatter og 
avgifter) fordeles – hvem skal betale for 
hva? 

INNSPILL HANDEL OPPSUMMERING PANELDEBATT
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• Stille krav til utbygger om infrastrukturløs-
ninger. Store investeringer i hytteområdene 
over kort periode, områdene trenger felles-
funksjoner/infrastruktur/handelstilbud mm, 
men for utbyggerne er det mer attraktivt å 
bygge ut for hytter enn for fellesfunksjoner.

• Lillehammer vil i forbindelse med kommu-
neplanrevisjonen peke ut område de 
mener er aktuelt for en interkommunal plan 
(vil omfatte flere kommuner på østsida, i 
begge fylker)

Handel i sentrum
• Netthandel en utfordring for sentrum-

skjerner og kjøpesenter – vil måtte 
endre innhold; mer service og tjenester? 
Showroom som erstatning for butikker?

• Arbeidsplasser, boliger og møteplasser i 
sentrum skaper liv og handel

• Ulik investeringsvilje i ulike byer.

• Mjøsbyen blir det vi vil sammen! Må ha 
politisk mot til å stå i det.

• Handel - store byer seiler fra, lik utvikling 
for kjøpesenter og handel på gateplan. 
Perifere kjøpesenter mer usikker framtid?

• Hvert enkelt senter har sitt grunnlag og må 
vurderes for seg. Bysentre vil endre seg. 
Viktig med kompakte sentre, ikke bokser 
med tette fasader i sentrum - bygge gode 
byer og tettsteder, og begynne i det små 
med deler av sentrum når det gjelder 
opprusting. Viktig med arbeidsplasser og 
attraktive møteplasser i sentrum.

• Samarbeid kommune og næringsliv/gård-
eier viktig.



 
 

    
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


