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Ca. 30 % av befolkningen bor 10 minutter fra 
sentrum med sykkel 







• Det skal utvikles et balansert, overordnet transportsystem som bidrar til å knytte regionen tettere 
sammen til én felles bo- og arbeidsmarkedsregion og tettere sammen med det store arbeidsmarkedet i 
Oslo-området.

• Utvikling av et transportsystem hvor alle transportformene sees bedre i sammenheng med fokus på 
sømløst tilbud

• Transporttilbudet skal være i forkant når det gjelder å ta i bruk innovative teknologiske løsninger og 
tiltak som fremmer omstilling til et lavutslippssamfunn

• Utbygging og drift av transportsystemet finansieres i en kombinasjon av statlig-, fylkeskommunale- og 
kommunale midler, samt bompenger.

• Det skal arbeides for at det etableres en statlig belønningsordning for Mjøsbyen som fremmer styrket 
kollektivtransport, sykkel og gange i kombinasjon med anbefalt arealstruktur. 

• Utrede mulighetene for å etablere ny og mer helhetlig finansieringsmodell for Mjøsbyen slik bypakker
er i dag for de ni største byområdene, med og uten trafikantbetaling

Overordnede prinsipper for et fremtidsrettet og helhetlig 
transportsystem 



Infrastrukturen 
er sentral og 
strategien må 
peke på hvilke 
overordnede 
tiltak som er 
viktigst

Målet er 
balansert 
utvikling



Den overordnede hovedstrukturen skal styrkes:

• Balansert utvikling medfører behov for strekningsvise utbedringer av 
deler av gjenstående hovedvegnett

• Fullt utbygd IC
• Sammenkobling av Dovrebanen og Gjøvikbanen på lang sikt
• Hurtigbåt med nødvendig infrastruktur mellom Hamar – Gjøvik

1. Styrke hovedinfrastrukturen



2. Utvikle et mer bærekraftig godstransportsystem

• Det skal tilrettelegges for å styrke gods på jernbane

• Tømmerterminaler skal knyttes hovedsakelig til jernbanenettet

• Sikre god tilgjengelighet og fremkommelighet til eksisterende og nye 
næringsområder

• De regionale byene skal utarbeide egne logistikkplaner i tråd med gjeldende 
kunnskap om bylogistikk og attraktive byer med lave klimagassutslipp



• Jernbanen vil utgjøre hovedstammen i det regionale kollektivtilbudet på IC-
strekningen

 Sammenkobling av Gjøvikbanen og Dovrebanen på lang sikt
 Andre kollektivmidler og nye mobilitetstilbud må koples til togtilbudet slik at 

det blir et sammenhengende og samordnet reisetilbud 
 Utvikle regionale bussruter med høyere frekvens
 Utvikle hurtigbåt tilbud mellom Hamar – Gjøvik
 Knutepunktsatsning: Elverum skysstasjon, Løten stasjon, Raufoss stasjon, 

Gjøvik skysstasjon, Lena skysstasjon, Øyer/Granrudmoen (+ IC-stasjoner)
 Etablering av innfartsparkering både for tog og buss
 Utvikle en god organisering av kollektivtransporten i Innlandet

3. Utvikle et styrket regionalt kollektivtilbud for tog, 
buss og båt



 Tog og det regionale og lokale busstilbudet skal samordnes og bidra til å 
styrke knutepunkts- og tettstedsutviklingen

 Tilbudet skal utvikles til et «sømløst» nett med forsterket frekvens, bedre 
informasjon, takster og billettering, utforming og drift av holdeplasser og 
terminaler.

 Bussen skal prioriteres i vegnettet og sikres god framkommelighet

 Det skal etableres effektive kollektivknutepunkter med overgang mellom 
ulike transportmidler; herunder også innfartsparkering med bil.

4. Utvikle et styrket lokalt busstilbud



• Sykkelanlegg i byene prioriteres.

• Det skal legges bedre til rette for sykkelparkering i prioriterte knutepunkter og 
tettsteder

• Alle byene og de større tettstedene bør videreutvikles som sykkelbyer, og det bør 
lages en helhetlig plan for hovedsykkelvegnett for hele Mjøsbyen

• Det skal utvikles et sammenhengende og finmasket gangnett i byene og de større 
tettstedene. Særlig skal det vektlegges å ha gode gangforbindelser i og rundt 
kollektivknutepunkter

• Drift og vedlikehold skal holde en standard som gjør gåing og sykling attraktivt hele 
året.

5. Styrke sykling og gåing som transportform



• Parkeringspolitikken skal brukes aktivt for å utvikle attraktive byer og 
tettsteder med god tilgjengelighet for besøkende og handlende, 
herunder også tilrettelegging for pendlerparkering

• Felles parkeringsprinsipper for prioriterte vekstområdene skal gradvis 
utvikles for å styrke miljøvennlig transport, samt sikre et mere 
helhetlig parkeringsregime. Nye parkeringsnormer (både minimums-
og maksimumsnormer), skal være samordnet i en felles mal og 
tilpasses behov i den enkelte kommune i Mjøsbyen. Samordnet felles 
mal skal være differensiert i geografiske soner med strengere normer i 
sentrale områder enn i mindre sentrale.

• Parkeringspolitikken skal brukes aktivt for å begrense unødvendig 
privatbilbruk og skjerme sentrum og boligområder.

6. Samarbeid om felles parkeringspolitikk 



Gruppeoppgaver – strategier for transportsystemet

Oppgave 1.
Er de overordnede prinsippene for et fremtidsrettet og helhetlig transportsystem 
dekkende iht. mål, kunnskapsgrunnlag og det som har kommet fram i prosessen 
så langt?

Oppgave 2.

A) Er de foreslåtte strategiene innenfor de 6 ulike strategiområdene dekkende iht. 
mål, kunnskapsgrunnlag og det som har kommet fram i prosessen så langt?

B) Hvordan bør strategiene følges opp i handlingsprogrammet? Foreslå  konkrete 
momenter og tiltak som bør inngå i handlingsprogrammet.




