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Sak 2 Politisk verksted
Prosjektgruppa og sekretariatet er i hovedsak godt fornøyd med gjennomføring av det politiske
verkstedet. Samlingen bidro til:
• Forankring av mål og utfordringer
• Reelle politiske drøftinger om prioriteringer av framtidig vekst, arealbruk og transportprioriteringer
• Vi fikk økt forståelse av hverandres ståsteder i regionen
• Det ble en hyggelig sosial samling
• Ikke alle gruppedrøftinger fungerte like godt på alle spørsmål. Ikke alle spørsmål var like relevante å
diskutere for alle deltakere. Samlet sett fikk vi likevel mye ut av gruppediskusjonene, jfr
oppsummering fra samlingen
Program, presentasjoner og oppsummering::
https://www.mjosbyen.no/politisk-verksted-september-2018/

Refleksjoner fra styringsgruppa.
Det har i etterkant av samlingen vært et stort mediefokus på bomringer i Mjøsbyen. Se sak 7 for
oversikt over mediesaker september – oktober.

Forslag til vedtak: Informasjonen tas til orientering.

Sak 7 Kommunikasjon og media
Innledning fra sekretariatet:
Medieomtaler: https://www.mjosbyen.no/wp-content/uploads/2018/10/mjosbyen-saker-i-mediaseptember-oktober2018.pdf
Det har i etterkant av det politiske verkstedet vært et stort mediefokus på bomringer i Mjøsbyen.
Det har vært innlegg både av kritisk karakter, og innlegg med støtte til Mjøsbyprosjektet. Både politisk
og faglig ledelse i Mjøsbyen har i ettertid skrevet innlegg / kronikker i regionens aviser for å gi korrekt
informasjon om Mjøsby-prosjektet.
Styringsgruppa: Refleksjoner om mediebildet og kommunikasjonsarbeid fremover
Oppdatert versjon av filmen om Mjøsbyen!
Forslag til vedtak: Informasjonen tas til orientering.

Mediebildet
• Hamar Arbeiderblad 1. oktober
• I det stille blir det jobbet med planer om å innføre bompengering rundt Hamar.
Bommene kommer for å få napp i statlige bymiljøpakker.
• Østlendingen, 2. oktober m.fl. politiske innlegg
• Prosjekt Mjøsbyen er bare tull, skrot hele greia, sier Frp-politiker
• Oppland Arbeiderblad, Østlendingen, Hamar Arbeiderblad, medio oktober
• Hvorfor prosjektet Mjøbyen?
Mjøsbyen jobber ikke i det stille….Mjøsbyen trenger også et bedre tilbud for
kollektivtransport, sykkel og gange for å redusere klimagassutslippene i tråd med en
omstilling mot et lavutslippssamfunn. Dette er den store utfordringen vi står overfor.
• Hamar Arbeiderblad – lørdagskommentar 20. oktober
• Mjøsbyen er et spennende og positivt prosjekt. Det fortjener mer og bredere
oppmerksomhet enn bare en diskusjon om bomringer eller ikke.
Også HA kan gjøre en bedre jobb her.

Sak 3 Strategidokument
Innledning om utvalgte tema i strategidokumentet.
Arbeidet med selve strategidokumentet pågår med utgangspunkt i det kunnskapsgrunnlag som er
utarbeidet, drøftinger i dialogmøter, arbeidsgrupper, prosjektgruppe, styringsgruppe og politisk
verksted. En disposisjon for strategidokumentet gjennomgås i møtet. Det legges opp til drøftinger i
styringsgruppa om følgende tema:
•
•
•
•

Felles areal- og transportstruktur med prioriterte utviklingsområder
Arealstrategier
Transportstrategier
Handlingsprogram

Forslag til vedtak: Gjennomgang av utkast til areal- og transportstrategi for Mjøsbyen tas til orientering.
Innspill fra styringsgruppa tas med i det videre arbeidet med strategidokumentet. Et høringsutkast av
strategidokumentet legges fram for styringsgruppa i eget møte i desember.

Sak 3 Strategidokument
Felles areal- og transportstruktur – Hele Mjøsbyen skal få en positiv utvikling, arealbruken bør være
samordnet med transporttilbudet og slik at målene for Mjøsbyen kan nås.
I møtet presenteres arbeidet så langt vedrørende prioriterte utviklingsområder i Mjøsbyen og med de
kriterier og begrunnelser som følger en slik prioritering.

 Innspill fra styringsgruppa tas med i videre arbeid med
kapittel 2 i Areal- og transportstrategi for Mjøsbyen.

Kriterier for prioriterte utviklingsområder
1. Antall utviklingsområder. Det bør være et begrenset antall prioriterte utviklingsområder –
fordi det er nødvendig med et visst antall bosatte og arbeidsplasser for å skape grunnlag for
et styrket tilbud av handel, servicetilbud og tjenester som gagner hele regionen.
2. Antall bosatte – og potensial for videre vekst har betydning for å velge et prioritert sted.
3. Antall sysselsatte – og potensial for videre vekst har betydning for å velge et prioritert sted.
4. Flerfunksjonalitet - Dvs bør være et sted med flerfunksjonell sammensetning med både
boliger, arbeidsplasser, handel, service, tjenester, kulturtilbud, osv. Fordi da kan man nå
mange daglige gjøremål til fots eller med sykkel på det enkelte sted.
5. Kollektivknutepunkt med regionalt kollektivtilbud til andre prioriterte utviklingsområder,
fortrinnsvis togstasjon som også gir mulighet til innpendling fra Oslo og Akershus,
sekundært busstilbud som sikrer god frekvens på reiser mellom prioriterte
utviklingsområder i Mjøsbyen.

Strategisk kart for prioriterte utviklingsområder
Reiselivsdestinasjoner/hytteområder og
regionale næringsområder/logistikkterminaler
kommer i egne kart.

Sak 3 Strategidokument
Arealstrategier – Hvordan vi bruker arealene våre er i stor grad med å prege hvor attraktive byer og
tettsteder er. Hvordan vi disponerer arealer og lokaliserer boliger, virksomheter og andre funksjoner i
samfunnet er også av stor betydning for hvilket transportbehov som skapes og hvordan vi velger å
gjennomføre reiser (med bil, kollektivtransport, sykkel eller gange).
I møtet presenteres arbeidet så langt. Innholdet følger i stor grad opp gjeldende nasjonale og regionale
føringer for arealpolitikken, men vil kunne oppfattes som en tydeliggjøring og tilpassing til Mjøsbyen.
=> Innspill fra styringsgruppa tas med i videre arbeid med kapittel 3 i Areal- og transportstrategi for
Mjøsbyen.

Sak 3 Strategidokument
Transportstrategier – Hvordan transportsystemet og -tilbudet er utformet er av stor betydning for hvordan vi velger
å reise (med bil, kollektivtransport, sykkel eller gange). Transportsystemet vil også kunne påvirke framtidens
arealbruk ved at områder som får bedre tilgjengelighet blir mer attraktive å utvikle. Transporttilbudet er også av stor
betydning for steders attraktivitet og tilgjengelighet. Videre utvikling av transportsystemet vil være avgjørende for at
Mjøsbyen skal kunne bli ett bo- og arbeidsmarked.
Innholdet følger i stor grad opp innspill i dialogsamlinger og politisk verksted. Det legges i tillegg opp til en drøfting i
møtet om framtidige muligheter for å finansiere et helhetlig transportsystem i Mjøsbyen.

=> Innspill fra styringsgruppa tas med i videre arbeid med kapittel 4 i Areal- og transportstrategi for
Mjøsbyen.

Sak 3 Strategidokument
Handlingsprogram. Til hvert av ovennevnte kapitler 2-4 vil det utarbeides handlingspunkter” som
definerer nærmere hvordan areal- og transportstrategiene skal følges opp videre.
I møtet presenteres arbeidet så langt vedrørende handlingsprogrammet.
=> Innspill fra styringsgruppa tas med i videre arbeid med handlingsprogrammet til Areal- og
transportstrategi for Mjøsbyen.

Sak 4 Dialog- og kunnskapssamling 27. november
1000
1010
1040

Velkommen v/Anne Karin
Inspirasjon – om at det lønner seg med samarbeid om ATP
Fellessesjon – Mjøsbyens helhet og mangfold
Tema fellestrekk/kvaliteter, senterstruktur og overordna infrastruktur
Kort faglig innledning (maks 15 min) – så gruppearbeid og plenumsoppsummering
1200
Lunsj
1300
Temagrupper – areal, infrastruktur, kollektiv og næring (som gir synspunkt på alle)
Gruppearbeid temavis – gå inn i substansen i kapitlene og se særlig på sammenhengen mellom
strategier og handlingsprogram (og kopling til målene sjølsagt).
Felles innledning til gruppearbeidene (arbeidsform, spilleregler osv.) Om alt skal skje i samme sal, er vi
avhengige av solide gruppeledere som har fått instruksjoner. Dersom det er mulig å dele opp i 4 deler
kan vi ta ledelse/intro på tvert rom, og det gjør det mindre sårbart ift. gruppeledelse. I så fall kan
infrastruktur og kollektiv bli i salen og areal og næring gå til to egne rom.
1430
Kaffepause
1450
Plenumsoppsummering
1550
Avslutning og vegen videre V/Even
1600
Slutt

Forslag til vedtak: Informasjonen tas til orientering.

Sak 5 Fylkeskommunale samferdselsmidler til bruk i
Mjøsbyen 2018 - 2021
Kollektivtrafikk
Kategori trafikk/ linje
Hedmark

Brutto kostnad (mill. kr)
Hedmark

Kommentar

Bybuss

312,3

Bybuss Hamar og Elverum

Region

186,3

Elverum - Hamar - Ringsaker - Gjøvik

Lokal

52,5

Lokale linjer, eksklusiv skoleskyss

Total 2018-2021

551,1

Kategori trafikk/linje
Oppland
Bybuss
Ringrute Gjøvik-Toten
Stamlinjer

Brutto kostnad (mill. kr)
Oppland
244,9

Kommentar
Herav Elbuss Lillehammer, investeringskostnad 13,7 mill. kroner

90,5
151,8

Linje 151, 171, 242 og 211 (i Lillehammer)

Regionlinjer

35,6

Produksjon innen Mjøsbyen for linjer fra distriktet rundt

Lokale linjer

86,8

Lokale linjer og linjer for reiselivet, eksklusiv skoleskyss

Totalt 2018-2021

609,5

Sak 5 Fylkeskommunale samferdselsmidler til bruk i
Mjøsbyen 2018 - 2021
Anslåtte budsjetterte fylkeskommunale midler til fylkesveg (mill. kr) som kan relateres til en «bypakke»

Programområde

Sum 18-21
Hedmark

Sum 18-21
Oppland

Kommentar

Mindre utbedringer

31

7

Fremkommelighetstiltak, kollektiv, g/s,
trafikksikkerhet

Tiltak for gående og
syklende

154

65

Inkluderer også fremkommelighet og
trafikksikkerhetstiltak

Trafikksikkerhet

31

Kollektivtiltak og
universell utforming

21

ATP-midler

Totalt

For Oppland ligger dette i mindre utbedringer og
tiltak for gående og syklende
67
35

237

Lillehammer, Gjøvik, Raufoss

174

Anslåtte midler er ikke eksakte tall. Utvalg og plassering av tiltak på programområder og beregning av summer varierer mellom
fylkene.

Sak 5 Fylkeskommunale samferdselsmidler til bruk i
Mjøsbyen 2018 - 2021
Oversikt over anslåtte budsjetterte fylkeskommunale midler til bruk i Mjøsbyen 2018 – 2021 (mill. kr):
Hedmark

Oppland

Totalt

Kollektivtiltak

551

610

1 161

Fylkesveg *

237

174

411

Sum

788

784

1 572

* Drift og vedlikehold er ikke medregnet.

Anslåtte midler er beregnet ut fra et utvalg av tiltak fra handlingsplaner og tiltaksplaner for perioden
2018 – 2021. Budsjettene for årene 2019 – 2021 er ikke vedtatt, og kan bli endret.
Forslag til vedtak: Informasjonen tas til orientering.

Sak 6 Budsjett og økonomi
Budsjett vedtatt oktober 2017
Utgifter til gjennomføring av tiltaket
Prosjektledelse ca. 1,5 år
Kunnskapsinnhenting / kjøp av utredninger og analyse *
Arbeidsinnsats prosjektdeltagere
Kontor-, møte- og reisekostnader
Markedsføring og kommunikasjon
Uforutsette utgifter
Totalsum

Beløp uten mva. (kr)
1 000 000,800 000,1 000 000,600 000,400 000,150 000,3 950 000,-

Forslag til revidert budsjett etter forlengelse av prosjektperiode
Utgifter til gjennomføring av tiltaket
Prosjektledelse ca. 1,8 år
Kunnskapsinnhenting / kjøp av utredninger og analyse *
Arbeidsinnsats prosjektdeltagere **
Kontor-, møte- og reisekostnader
Markedsføring og kommunikasjon
Uforutsette utgifter
Totalsum

Beløp uten mva. (kr)
1 350 000,450 000,1 000 000,800 000,300 000,50 000,3 950 000,-

*I tillegg kommer utredninger og ekstra midler til utredninger fra Statens vegvesen (ca. kr 300 000,- eks. mva., samt egne ressurser til utredninger) og
Jernbanedirektoratet (egne ressurser til utredninger).
** Det er ikke ført arbeidstimer for prosjektdeltagere, men arbeidsinnsats for prosjektdeltagere er antagelig underestimert.

Forslag til vedtak: Forslag til revidert budsjett vedtas.

Sak 8 Prosessplan - veien videre
November 2018:
Desember 2018:

Januar 2019:
Jan – mars 2019:
April/mai 2019:
Juni 2019:

Dialog- og kunnskapssamling 27. november.
Høringsutkast strategidokument ferdigstilles.
Styringsgruppens vedtak av strategidokumentets høringsutkast.
Høringssak til Fylkesrådet i Hedmark og Fylkesutvalget i Oppland.
Vedtak av høringsutgave i fylkesrådet i Hedmark og fylkesutvalget i Oppland, senest
15. januar.
Høring. Vedtak av høringssvar i kommunene.
Ferdig strategi utarbeides og behandles i styringsgruppa.
Sak til fylkestingene i Hedmark og Oppland.
Strategien vedtas i fylkestingene i Hedmark og Oppland.

Til drøfting: Hvordan ønsker styringsgruppa å være involvert før høringsdokument ferdigstilles?

En oppdatert prosjektplan er lagt ut på https://www.mjosbyen.no/wpcontent/uploads/2018/10/prosjektplan-mjosbyen-revidert-oktober-2018.pdf
Forslag til vedtak: Informasjonen om fremdriftsplan tas til orientering. Styringsgruppen vedtar
strategidokumentets høringsutkast i desember.

Sak 9 Evt. Kunnskapsstatus
• Kunnskapsstatus: Rapport foreligger, vi har hatt en runde med
kvalitetssikring, dette har blitt fulgt opp. Gjenstår å revidere kap om
befolkningsprognoser.
• Handel; rapportutkast foreligger. Ny versjon vil foreligge denne uken. Vil da
bli sendt prosjektgruppa for kvalitetssikring.

• Gods; rapportutkast foreligger. Noen tilleggsmomenter ønskes inn i
rapporten. Civitas supplerer denne, viktig å omfavne transportnæringen i
dette.
• Næring; mye godt arbeid er utført når det gjelder kartlegging av
virksomheter og næringsarealer etter ABC-metoden. Arbeid gjenstår for å
kategorisere næringsarealene etter deres tilgjengelighetsprofil. Vi har en plan
for å fullføre dette. En rapport vil foreligge til kvalitetssikring ca 1. desember.

Sak 9 Evt. Pågående reisevaneundersøkelse
Viktig undersøkelse av folks reisevaner
• På oppdrag fra Statens vegvesen, Hedmark fylkeskommune og Ringsaker, Hamar
og Stange kommuner skal analyseselskapet Epinion gjennomføre ca. 4200
intervjuer om folks reisevaner i Ringsaker, Hamar og Stange kommuner.
• Intervjuene gjennomføres i løpet av en periode på 12 måneder med oppstart nå i
september. Intervjuobjektene plukkes ut fra et utvalg på 13 000 potensielle
intervjuobjekter.
• Undersøkelsen
4200 personer fordelt på de ovennevnte kommunene vil motta brev med
invitasjon til å delta i undersøkelsen. Det dreier seg om personer i aldersgruppen
13 år og oppover.
• Tilsvarende skal det i Oppland gjennomføres intervjuer i Gjøvik og Lillehammer
kommuner.

