OPPSUMMERING DIALOGSAMLING
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OM SAMLINGEN
72 fagpersoner og politikere fra samarbeidspartnerne i Mjøsbyen deltok på
dialogsamling i Øyer 27. november 2017. Formålet med samlingen var å
presentere og drøfte innholdet i forslag til areal- og transportstrategi for Mjøsbyen. Sekretariatet presenterte innholdet i strategiforslaget, deretter deltok de
inviterte på gruppearbeid og diskusjon om innholdet i strategien. Deltakerne
hadde meldt seg på temagrupper for å gå inn i innholdet i forslaget med fokus
på transport (5 grupper), areal (3 grupper) og næring (2 grupper).

Foto: Kathrine Lunde Solbraa, Opplend fylkeskommune.
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PROGRAM

13:15

Dialog i grupper om deltidsinnbyggeren: Hvordan skape mulighetene og løse utfordringene?

13:45

Pause

Program

PROGRAMMET
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
er på gang, Hedmark
hvor raskt skjer
endringene og hvordan påvirker dette byliv og sentrumsutvikling
1000 Velkommen v/Anne
Karintrender
Torp Adolfsen,
fylkeskommune
i
Mjøsbyen?
1010 Det lønner seg med samarbeid om areal- og transportutvikling v/Ellen Grepperud, plansjef i Ås kommune

1040 Mjøsbyens helhet
mangfold
- fellessesjon
- Nye og
trender
innen handel
– betydning for Mjøsbyen v/ Hanne Toftdahl, Vista Analyse.
Framlegg og drøfting
av
fellestrekk/kvaliteter,
senterstruktur
og overordna
- Inspirasjon fra Fredrikstad v/ Synne Dækko
Næss, Fredrikstad
kommune. infrastruktur
1200 Lunsj
14:50
Benstrekk
1300 Temagrupper
– areal, infrastruktur, kollektiv og næring
Det blir tematiske gruppesesjoner med drøfting av substansen i kapitlene med kopling til målene, og sammenhengen
15:00
Paneldebatt
om strategier for handel, sentrumsutvikling og framtidens mobilitetsløsninger
mellom
strategier
og handlingsprogram.
- Hanne
Vista Analyse
Gruppene deles
opp iToftdahl,
følgende:




1430
1450
1550
1600

- Synne Dækko Næss, Fredrikstad kommune
Areal
- Kjell Overvåg, HINN
Transport / mobilitet
- Mathias Neraasen, Ringsaker almenning
Næring
- Arne Fredheim, Hedmark trafikk
- Even Aleksander Hagen, Oppland fylkeskommune

Kaffepause
Plenumsoppsummering
15:30
Avslutning v/ Anne Karin Torp Adolfsen, fylkesråd i Hedmark og leder av politisk styringsgruppe i Mjøsbyen.
Avslutning
og
vegen videre v/Even Aleksander Hagen, Oppland Fylkeskommune
15:40
Slutt
Slutt

Vel hjem!
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PROGRAM

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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GRUPPEARBEID – TEMA TRANSPORT
OPPGAVE 1
ER DE OVERORDNEDE PRINSIPPENE
FOR ET FREMTIDSRETTET OG
HELHETLIG TRANSPORTSYSTEM
DEKKENDE MED TANKE PÅ MÅL,
KUNNSKAPSGRUNNLAG OG
DET SOM HAR KOMMET FRAM I
PROSESSEN SÅ LANGT?

OPPSUMMERING DISKUSJONER
Vi er hovedsakelig enige i prinsippene. En generell tilbakemelding er at teksten bør forenkles,
slik at den er forståelig for allmenheten. Bruk
gjerne kortere setninger. Ønsker et punkt 7 som
dreier seg om informasjonsarbeid.
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Det bør fremheves at fokuset først og fremst er
å knytte regionen sammen. Mjøsregionen skal
være konkurrent til Oslo-området, og samtidig
avlaste det. I den regionale tenkningen må vi se
på koblingene sørover mot Oslo. Vi må heller
ikke glemme Mjøsbyen som knutepunkt og drivkraft for dalførene og hele Innlandet!
Hva betyr egentlig balansert transportsystem?
Dette må konkretiseres. For å få en balansert
utvikling på vei må det ses både på Elverum-Hamar og Gjøvik-Mjøsbrua.
Toget bør være førende og suppleres med buss.
Elektrifiseringen av Rørosbanen er viktig, og
kobling mellom Dovrebanen og Gjøvik. Bredbånd og mulighet for å jobbe mens du reiser
er viktig da det gir mulighet for å jobbe mens
du reiser. Hva med utleie av kommunale biler i
helgene (da de står ubrukt) til hyttebesøkende.
Med referanse til sømløshet – det må være

fokus på at sykkel/barnevogn må kunne bringes
med ved økonomisk og praktisk tilrettelegging.
Det står at transporttilbudet skal være i forkant
når det gjelder å ta i bruk nye teknologiske, innovative løsninger og tiltak som fremmer omstilling
til et lavutslippssamfunn. Omstillingen blir resultatet av satsingsområdet, og kan derfor tas ut fra
formuleringen.
Det står at utbygging og drift av transportsystemet skal finansieres i en kombinasjon
av statlig-, fylkeskommunale- og kommunale
midler, samt bompenger. Er dette et prinsipp
som gjelder framtidig finansiering, eller beskrivelse av dagens situasjon? Ikke alle er enige i
at bompenger skal være et prinsipp for fremtidsrettet og helhetlig transportsystem. Alternativer
både med og uten trafikantbetaling må utredes,
og det må tenkes både på kort og lang sikt. Vi
tar imot alle pengene vi kan få!

OPPGAVE 2
A) ER DE FORESLÅTTE
STRATEGIENE INNENFOR DE
6 ULIKE STRATEGIOMRÅDENE
DEKKENDE MED TANKE PÅ 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.

OPPSUMMERING DISKUSJONER
1. Utvikle hovedinfrastrukturen
• Det er behov for å styrke hovedstrukturen for
å løse målene knyttet til Mjøsbyen
• Balansert utvikling medfører behov for strekningsvise utbedringer av deler av gjenstående hovedvegnett
• Fullt utbygd IC og sammenkobling av Dovrebanen og Gjøvikbanen på lang sikt

• Hurtigbåt med nødvendig infrastruktur
mellom Hamar – Gjøvik
• Gjøre det lettere å pendle og benytte
kollektivtilbudet.
• Rørosbanen må med i strategien.
• Ekspressbuss mellom Øyer og Lillehammer
2. Utvikle et mer bærekraftig
godstransportsystem
• Det ser bra ut. Viktig at det står slik det
gjør. Knyttet til eksisterende og nye
næringsområder.
• 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
• I planen må man skille gods som går lokalt
og den som er kun forbipasserende. De
regionale byene skal utarbeide egne logistikkplaner i tråd med gjeldende kunnskap
om bylogistikk og attraktive byer med lave
klimagassutslipp. Det bør jobbes med
formuleringen her. Viktig å huske på at
næring må være involvert i slike prosesser.
• Vareleverandørene velger transportløsninger ut fra hvor varelagrene er.
• Satse på miljøvennlig godstransport på vei.

3. Utvikle et styrket regionalt kollektivtilbud
for tog, buss og båt
• Det må skilles mellom mål og strategi. Å se
på felles kollektivselskap vil være viktig.
• Jobbe mer med App’er og samkjøring mm.
i stedet for/ i tillegg til kollektiv. Bildeling
ved togstasjonene. For eksempel kan
kommunens tjenestebiler benyttes til bildeling i helgene.
• Samling av Gjøvik- og Dovrebanen (ta bort
på lang sikt).
• Innfartsparkeringer er viktige. Det er behov
for en helhetlig plan knyttet til innfartsparkering for buss og tog i Mjøsbyen.
• Det viktig å innhente kunnskap knyttet til
kostnader og drift av hurtigbåt på Mjøsa.
Det er ikke realisme i å utvikle et hurtigbåtprosjekt mellom Hamar og Gjøvik på grunn
av kostander og vinterbruk.
• Jernbanen vil utgjøre hovedstammen i
det regionale kollektivtilbudet på IC-strekningen.
• Utvikle et ladenettverk for el-biler i Mjøsbyen.
• Frekvensen på regionale bussene er viktig
sammen med pris og reisetid. Ros og ris;
lavere kollektivtakster og høyere parkeringsavgifter. Dagens kollektivtakster er for
høye.
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4. Utvikle et styrket lokalt busstilbud
• Hvordan tilbudet er, blir et politisk
spørsmål. Skal man prioritere alle
«melkeruter», eller satse på de rutene som
har mest potensial – dvs. mellom vekstpunkter. Kollektivnettet bør i første rekke
utvikles der potensialet er størst.
• Slik satsing bør planlegges i sammenheng
med innfartsparkering, og innfartsparkeringer ved stasjonene må ses i
sammenheng med busstilbudet. Etablere
innfartsparkering ved Elverum stasjon, og
skyttelbuss til byen.
• Ta hensyn til plass for sykkel og barnevogner
• Buss og lastebil bør prioriteres i vegnettet
og sikres god framkommelighet. Lastebilen
skal kunne prioriteres i kollektivfeltet.
• Viktig med enhetlig billettsystem, samt
samarbeid med NSB (slik Ruter har gjort i
Oslo/Akershus)
• Kapasiteten på IC-Oslo er sprengt og må
bedres i retning Oslo både for jobb- og
fritidsreiser.
5. Styrke sykling og gåing som transportform
• Det mangler en strategi om trafikksikkerhet
for myke trafikanter, da det oppfattes som
stor en utfordring og et hinder for å oppnå
mål om mer gåing og sykling.
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• Kan Mjøsbyen være en motor for at slikt

•
•
•
•

arbeid kommer i gang i de ulike byene
og tettstedene, og få til samarbeid med
bedrifter for støtteordninger mm.? Samarbeid med bedrifter for å inspirere og motivere for mer bruk av sykkel og sko.
Informasjon og skilting viktige virkemidler
Trafikksikkerhet må ha særskilt fokus.
Det er viktig at det er attraktivt å være
gående og syklende hele året.
Prioriter tettstedene ved tilrettelegging for
sykkel.

6. Samarbeid om felles parkeringspolitikk
• Samarbeid om parkeringspolitikk er et godt
prinsipp som er svært utfordrende politisk.
• Felles prinsipper er veldige viktig, men det
er forskjell på små og store tettsteder på
dette punktet. Det er bra med felles prinsipper, men handlingsrommet må være
der med rom for lokale tilpasninger i parkeringsregimet.

OPPGAVE 2

GRUPPEARBEID – TEMA AREAL
OPPGAVE 1
ER DE OVERORDNETE PRINSIPPENE
FOR ET FREMTIDSRETTET OG
HELHETLIG AREALUTVIKLING
DEKKENDE MED TANKE PÅ MÅL,
KUNNSKAPSGRUNNLAG OG
DET SOM HAR KOMMET FRAM I
PROSESSEN SÅ LANGT?

OPPSUMMERING DISKUSJONER
• Det er generelt litt tungt språk i strategien.
Det er stammespråk som må forenkles.
• Opptatt av positive forsterkningstiltak for å
nå målene.
• Må tørre å gjøre noen prioriteringer.

• Et felles planforum for Mjøsbyene kan
være riktig.
• Det tatt tilstrekkelig hensyn til klima.
• Vi må slutte å «kappe land».
• Det ville vært befriende å slippe å tenke
på kommunegrensene. Det er vanskelig å
frigjøre seg fra grensetenkningen. Utfordringen er å se på tettstedene som bydelssentra. Noe må være regionalt og noe må
være lokalt.
• Det må skilles bedre mellom kort og lang
sikt i kartet og teksten. Hva er besluttet og
hva tenkes fremover?

A) ER DE FORESLÅTTE
STRATEGIENE INNENFOR DE
6 ULIKE STRATEGIOMRÅDENE
DEKKENDE MED TANKE PÅ 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.

OPPSUMMERING DISKUSJONER
1. Konsentrere hovedtyngden av bolig- og
arbeidsplassutviklingen til prioriterte
vekstområder
• Må akseptere og være bevisst konsekvensene som ligger i det å få til ett felles boog arbeidsområde
• Vi er enige om at det utarbeides ATP for
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Hamar byområde og Elverum. Hamar
byområde omfatter områder i Stange og
Ringsaker
• Å lage en regional plan for Innlandet er en
jobb for ny fylkeskommune. Man bør prioritere planlegging for Mjøsbyen først – så
regional planlegging for hele Innlandet
• Biri ligger så strategisk sentralt til at stedet
må tas inn som et prioritert tettsted
• Vi ønsker ikke strenge %-regler (80/20,
90/10), men heller gjøre det attraktivt å
innrette seg – gjennom å vektlegge positive
forsterkningstiltak. Det må tilrettelegges for
riktige valg mer enn å nekte og forby så
mye. En må gå videre inn i politikken rundt
spredt vs. tett boligutbygging – utfyller
hverandre. Det er etterspørsel etter nye
eneboliger fortsatt selv om dette er i strid
med det statistikken viser.
2. Utvikle levende og kompakte byer og
tettsteder hvor det er attraktivt å gå og
sykle
• Må definere levende som begrep. Det er et
mål, og det bør vurderes om det skal stå i
overskriften.
• Den strategisk viktige flyttestrømmen av
betydning for Mjøsbyens vekstmuligheter,
er den som går fra andre steder i Norge
mot sentrale strøk - leilighetstilbud er mer
interessant for dem.
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• Bo, jobbe og leve i byen/stedet, også for

•
•
•

•
•

familier og ungdom. Folk fra Oslo vil trolig
flytte fra leilighet til villa/enebolig. Ikke spre
botilbudene.
Avsett arealer til gang og sykkel for å gjøre
steder attraktive.
Jobb bevisst med grønnstrukturen og lekeplassdekning.
Usikker på om punkter som arkitektur skal
nevnes særskilt – mye ligger inne i kvalitetsbegrepet.
Må forenkle og lage smidige plan- og
utbyggingsprosesser.
Se på strategier for plassering av tjenester
og forhold vi i det offentlige har hånd om
som grunneier og myndighet.

forutsetninger.
• Det må gis rom for vekst foran vern i
sentrum.
• Å frigjøre tidligere industriområder til
næring er viktig.
• Produksjon i byene er også viktig. Dette
må ikke utelukke mindre produksjonsbedrifter i bysentra. Viktig når f.eks. 1. etasje
ikke lenger har handelsvirksomhet Hub’er
og coworkingsarenaer vil vokse og bør
ligge sentralt!
• Er det nødvendig med en strategi for rett
lokalisering når det allerede skjer?
• Det offentlige kan bidra med grøntstruktur
og lekeplasser i byene og tettstedene.
• Offentlige virksomheter må lokaliseres på
rett sted, som et forbilde.

3. Lokalisere arbeidsplasser etter prinsippet
om rett virksomhet på rett sted
• ABC-virksomheter er stammespråk som
må forklares/omformuleres.
• Det er lettere å ha regional næringsstrategi
enn boligpolitikk.
• Grenseoverskridende virksomhet er et
problem.
• Bør se på de regionale byene som fire
områder med tilbud av fullt spekter av
næringsområder – å kun se på hele Mjøsbyen samlet er vanskelig.
• Nærhet til byområdene og krav om kollektivtilgjengelighet er viktige lokaliserings-

4. Samarbeide om utvikling av bærekraftige
og attraktive hytte- og reiselivsområder
• Usikker på om det er realistisk å sette opp
busser til hytteområdene vs. Bilbruk.
• Det bør vurderes å etablere bilpooler - i
tilknytning til kollektivknutepunkt/togstasjoner
• Fortetting er også et tema som bør dekkes
– mht. bærekraftige hyttelandsbyer vs. vern
av landskap/fri natur.
• Hytteområdene er en del av en regional
plan.

5. Utvikle Mjøsa som felles ressurs, og sikre
dyrkamark og verdifulle kulturlandskap
• Bruk Mjøsa som attraktivt element for tilflytting og bosetting.
• Det er viktig å sikre tilgang til strandsona
for innbyggerne med sammenhengende
turveger langs Mjøsa.
• Usikker på om fokus på dyrka mark og
kulturlandskap skal løftes inn i dette
arbeidet.
• Viktig å ivareta kulturlandskapet og fritidslandskapet for allmenheten.
• Til kulept. 2 – inkludere sammenhengende
gang- og sykkelstier.

GRUPPEARBEID – TEMA NÆRING
• Må ikke glemme at Mjøsbyen også er
knutepunkt for dalførene og hele Innlandet.
• Nord-sør aksen er godt utviklet, men må
fullføre IC til Lillehammer. Øst-vest-aksen
ligger litt etter (Moelv-Gjøvik-Raufoss). Det
er viktig med bedre kollektivt internt og
også mellom byene.
• Næringsvirksomhet kan også lokaliseres
sentralt (produksjonsbedrifter) hvis de

• Sammenhengende gang- og sykkelstier
viktig også for reiseliv/opplevelse.
• Ønsker ikke å bygge ned dyrka mark for
næring.
• Innovasjon for næringsutvikling skjer
gjennom utveksling av folk mellom klyngene. De må møtes.
• Det som skaper attraktivitet er god tilgang
til bredbånd (for å redusere pendlingen).

ikke er veldig areal- og transportkrevende.
Benytte eksisterende bygningsmasse. Det
er ønskelig med felles prinsipper. Det er en
utfordring med hva som ligger i begrepet
plasskrevende handel.
• Arealer til bolig må tilbys hjemflytterne med
en valgfrihet som ikke Osloregionen ikke
har. Tilgang til areal er et av våre fortrinn.
God infrastruktur og et enkelt liv er av
betydning. Et snev av byfølelse er viktig og
kan skje ved fortetting.

• Konkurrerer om de samme arbeidsplassene – vanskelig å se helt bort fra dette.
• Er kartet ok? Størrelsene på sirklene er
avgjørende for å få gjennomslag lokalt.
• Fritidsbebyggelse er viktig for mange
områder på kartet. Synes ikke fritidsbebyggelsen skal inn i Mjøsbykartet, men som et
eget temakart.
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