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Sak 2 Strategidokument – forslag til høringsutkast
Kort gjennomgang av strategidokumentet
Gjennomgang av innspill fra prosjektgruppa og andre med forslag til hvordan
innspill håndteres.
Forslag til vedtak:
1. Høringsutgave av Areal- og transportstrategi for Mjøsbyen vedtas sendt til
politisk behandling i Fylkesutvalget i Oppland og Fylkesrådet i Hedmark.
2. Sekretariatet, sammen med leder og nestleder i styringsgruppa får mandat
til å foreta justeringer i høringsutgaven i tråd med innspill fra
styringsgruppa. Sekretariatet får mandat til å foredle dokumentet videre
med bilder, kildehenvisning, figurer og layout før dokumentet sendes på
høring.

Gjennomgang av innspill
Forordet:
Styringsgruppa oversender Fylkeskommunene for behandling om utsendelse til høring.
=> Dette hensyntas gjennom formulering i dokumentet.
Hvert hovedkapittel:
En faktaboks (ingress) med hovedbudskap i hvert kapittel
=> Dette hensyntas gjennom formulering i dokumentet.

Gjennomgang av innspill
Innspill til s36, jf avsnitt 2 kap 4.3:
Få frem utfordringene med mange strekningsvise bomprosjekt. (flytt avsnittet frem til kap om
finansieringsmodeller).
• Belønningsordning for mellomstore byområder (inst reform)
• Endre rammene for strekningsvise bompengeprosjekt; dvs også med bidrag til andre lokale
tiltak og drift kollektiv (inst reform)
• Samarbeidsavtale innenfor gjeldende budsjett
• Bompengefinansierte bypakker eller samordning med evt nye strekningsvise prosjekt
(dersom kommunen selv ønsker dette
=> Dette hensyntas gjennom formulering i dokumentet.

Gjennomgang av innspill
Innspill til siste avsnitt i forordet (side 4) lyder:
«Det er en forventning til at strategien skal legges til grunn for alle partnernes videre arbeid
med areal- og transportutvikling, herunder revisjon av kommuneplaner, fylkeskommunale
planer og statlige sektorplaner.»
Dette avsnittet må forstås slik at statlige etater vil legge ATS Mjøsbyen til grunn for sitt
strategiske arbeid, på linje med alle andre tilsvarende dokumenter, men ikke at det er noen
garanti for at alle prosjekter som beskrives i ATS Mjøsbyen vil ha noen automatisk prioritering
i innspill til statlige sektorplaner (NTP).
=> Dette hensyntas gjennom formulering i dokumentet

Gjennomgang av innspill
Innspill til side 35-36 i utkastet:
«Mjøsbyen ønsker at staten tar et større ansvar for en helhetlig areal- og transportpolitikk i
mellomstore byområder, men partnerne i Mjøsbyen ønsker også selv å bidra i større grad i en
ny og helhetlig finansieringsordning»
Statlige etater kan ikke stille seg bak et ønske om at staten skal ta større ansvar eller bidra i
større grad i finansieringen.
=> Dette hensyntas gjennom formulering i dokumentet, dvs at dette er et ønske fra
kommuner og fylkeskommuner.

Gjennomgang av innspill
Innspill til side 37:
«Forlengelse av Gjøvikbanen til Moelv er ønskelig på lang sikt.»
Statlige etater kan vi ikke stille seg bak et slikt konkret ønske. Dette vil være en politisk
avgjørelse.
=> Dette hensyntas gjennom formulering i dokumentet.
Det samme gjelder formuleringen i samme avsnitt om at Rørosbanen bør elektrifiseres.
=> Dette hensyntas gjennom formulering i dokumentet.

Gjennomgang av innspill
På side 48 beskrives oppfølgingsoppgave H15 Revisjon av Nasjonal Transportplan (NTP) og
Samferdselsplan for fylkeskommunen(e):
«Hva: Transportaktørene legger Felles areal- og transportstrategi Mjøsbyen til grunn i
revisjoner av sine transportplaner, handlingsprogram og budsjettvedtak.
Ansvar: Hhv. staten og fylkeskommunen(e)
Når: Kort sikt (2019–2023), følger ordinær revisjonssyklus»
Her er det nødvendig med presisering. Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen utarbeider
innspill til Nasjonal Transportplan som deretter blir gjenstand for politisk behandling
(Stortingsmelding). Handlingsprogrammet er en detaljering/ konkretisering av NTP og
grunnlag for årlige budsjettproposisjoner som vedtas i Stortinget («budsjettvedtak»).
Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen kan kun forplikte seg til å hensynta (legge til grunn)
ATS Mjøsbyen i arbeid med innspill til NTP.
=> Dette hensyntas gjennom formulering i dokumentet.

Gjennomgang av innspill
Innspill til side 52:
«Strategien må følges opp gjennom ordinære plan- og beslutningsprosesser underlagt ti
kommunestyrer, fylkesting og statlige myndigheter. Investerings- og driftstiltak i regi av
samferdselsmyndighetene skal bygge opp under utviklingen som er i tråd med strategien.
Derfor skal strategien legges til grunn i fylkeskommunenes innspill til fremtidige revisjoner av
NTP, og Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet / BaneNOR skal legge strategien til grunn
for sine handlingsprogram ved oppfølging av NTP.»
Handlingsprogrammet for jernbanesektoren er en detaljering/ konkretisering av strategier
som er lagt i NTP. Investerings- og driftstiltak innenfor jernbanesektoren innebærer
gjennomføring av handlingsprogrammet i praksis. Dette sikrer at de strategiske vurderinger og
valg som ligger til grunn for NTP også blir gjennomført i praksis. Jernbanedirektoratet kan kun
forplikte oss til å hensynta (legge til grunn) ATS Mjøsbyen i sitt arbeid med innspill til NTP.
=> Dette hensyntas gjennom formulering i dokumentet.

Gjennomgang av innspill
Det er helt nødvendig for Gjøvik kommune å få med en formulering slik at kommunen ikke
blokkeres fra å kunne satse på større utbygginger også på det som for Gjøvik kommune er et
klart utviklingsområde i kommunen, nemlig Biri. For Gjøviks del har Biri en særegen sentral
beliggenhet mellom de 3 store Mjøsbyene og ved et sentralt trafikknutepunkt E6/rv4.
Som følge av dette er det forslag til følgende tilføyelse i sammendrag, 2. avsnitt:
«På side 6 er det derfor et kart med foreslåtte steder for lokalisering av arbeidskraftintensive
virksomheter. Kartet er retningsgivende. Men det må også åpnes for at en kommune i særskilte
tilfeller lokaliserer arbeidskraftintensiv virksomhet andre steder enn de angitte på kartet.»

Selve kartet må forsynes med en fotnote som sier det samme.
Strategidokumentet handler om faglige vurderinger men er ført og fremst et retningsgivende
politisk dokument.
=> Dette hensyntas gjennom formulering i dokumentet.

Gjennomgang av innspill
Innspill til side 38 med overskrifta «Tiltak for å styrke transportnettverket i Mjøsbyen»: Det
ønskes et nytt prikkpunkt nr 2, for å peke på de to viktigste veistrekningene som vil binde
aksen Raufoss-Elverum sammen:
• Utbygging av Riksvei 4 Raufoss-Gjøvik-Mjøsbrua og rv 25 Hamar-Løten/Elverum
=> Dette er omtalt på siden foran, s 37 (ingen nevnt ingen glemt, alle mangler skal med)

Innspill til side 23, kartet over næringsområder er misvisende for Gjøviks del: Mustad og
Hunndalen bør erstattes med Gjøvik og aksen Hunndalen-Raufoss (inkludert området rundt
Skjerven skog). Det er flere større næringsområder i selve byen og tett på byen.
=> Innspill hensyntas gjennom revisjon av kartet: Aksen Gjøvik-Raufoss

Gjennomgang av innspill
Ånestad næringsområde.
Dette er et område som er avklart som framtidig næringsområde i kommuneplanen og som
er av betydelig størrelse. I tillegg ligger det veldig sentralt i forhold til knutepunkt i østvest/nord-sør – aksen (vel og merke kun bilbasert).
Næringsområdet har en verdi i forhold til beliggenhet knyttet til hovedvegnettet på begge
sider av Rv3/25, som knutepunkt mellom sentrale transportårer, som framtidig område for
felles løsninger for samlasting av gods(?) som også kan spare næringsarealer i mer sentrale
områder/områder knyttet til tettsteder mv.
=> Endrer ikke dokumentet nå pga størrelse på områder som er omtalt i kartet over
næringsområder. Da må også mange andre områder tas inn.

Gjennomgang av innspill
Andre innspill:
• Stange må angis som satsningsområde. Det innehar alle funksjoner som regionalt
vekstområde, men har 3.000 i stedet for 4.000 innbyggere. => Hensyntas i kart og omtale.
• Det er viktig at Tangen omtales mer. IC-stasjonene er satsning også i nasjonal
sammenheng, så er det viktig at dette kommer frem. => Hensyntas
• Sørli Flerbruksterminal må omtales bedre. Det ligger det et betydelig potensiale her også
sett opp mot krysset E6, RV3, FV24. Hele området vil da omfatte 1.400 dekar. Terminalen
vil distribuere 600.000 m3 tømmer neste år. Utover dette er det etablert masseuttak på
Sørli, samt lager og asfaltverk.
=> Hensyntas
• Mjøsa som turistdestinasjon er ikke omtalt. Kun hytteområdene, hvilket er for snevert.
=> Hensyntas
• Mjøsli, med sin vesentlige vekst, bør omtales.
=> Foreslår å ikke endre dokumentet nå, flere hytteområder med tilsvarende størrelse

Gjennomgang av innspill
Andre innspill:
• Innledningsvis synliggjøre at mye går bra i Mjøsbyen, og at veksten i Innlandet er størst
her.
• Vedtatte, gjeldende planer skal fortsatt gjelde framover
• At gjeldende tettsteds- og bygrenser ikke skal utvides må følges opp ved at kravene til
f.eks. jordvern innenfor grensene må tolkes mindre strengt enn utenfor, jf. større
byområders føringer på dette området
• Handlingsprogrammet må ta utgangspunkt i å prioritere «tiltak»/planer/utredninger,
som bygger opp under ønsket om bypakkemidler/belønningsordninger o.l.
• Oppfølging av handlingsprogrammet må i større grad ansvarliggjøre berørte kommuner
• Samarbeidsavtalen må inneholde koordineringsansvarlig (fylkeskommunen) for
videreføring og oppfølging av strategien.
=> Hensyntas

Gjennomgang av innspill
Spørsmål til refleksjon:
- Svarer strategien opp de fakta som er fremmet i kapitel 1.4 "mobilitet og reisevaner" med
strategiske grep?
- Svarer strategien opp de fakta som er fremmet i kapitel 3.1. "gangavstand som grunnlag for
ny arealpolitikk" med strategiske grep?
- Er de strategiske grepene tydelige nok for å få mer persontrafikk over fra bil til kollektiv,
sykkel og gang
- Hvilke strategiske grep mht balansert kollektivtilbud innenfor Mjøsbyen skal gjøres for å
veie opp for det tilbudet som følger av store nasjonale satsinger (dobbeltspor, 4-felts E6,
Intercity) på Mjøsas østside?
- Er strategien tydelig nok på at vi må få flere "grønne" reiser?
- Har Mjøsas potensiale som transportåre fått nok fokus?

=> Relevante spørsmål som vurderes nærmere i høringsperioden

Kriterier for den regionale areal- og transportstrukturen
Kriterier for regionalt vekstområde handler om bl.a.:
•
•

•
•
•
•

Antall utviklingsområder
Antall innbyggere; Andre tettsteder har færre innbyggere enn de 7 største tettstedene i Mjøsbyen (Moelv som det
minste med 4237 ifølge SSB). Det er lite trolig at andre steder vil få «kritisk masse» til å gi grunnlag til et omfattende
lokalt tjenestetilbud på lang tid, selv med betydelig vekst.
Dagens stedsstruktur med begrensede sentrumsfunksjoner og urban struktur. Dagens mindre tettsteder må
transformeres i stor grad for å inneha de kvalitetene et regionalt prioritert tettsted skal ha.
Noen andre steder får ikke jernbanetilknytning og får dermed forventningsvis lavere andel kollektivreiser, særlig på
lengre reiser til / fra Mjøsbyen, f eks fra Oslo/Akershus. Det er derfor mindre gunstig å lokalisere
arbeidsplassintensive virksomheter (kontor o.l.) her enn i tettsteder langs IC-strekningen.
Dagens planer
Jordvern

=> Strategien innebærer ikke krav om å ta ut byggeareal fra kommuneplanene. Det er
utviklingspotensiale i hele Mjøsbyen, utfordringen er å prioritere.

Sak 3 Videre prosess
Grov fremdriftsplan for veien videre
Januar 2019: Vedtak av høringsutgave i Fylkesutvalget i Oppland 15. januar.
Vedtak av høringsutgave i Fylkesrådet i Hedmark 21. januar.
Jan/febr. – 30. mars 2019: Høring. Vedtak av høringssvar i kommunene.
April/mai 2019: Ferdig strategi utarbeides og behandles i styringsgruppa.
Møte i styringsgruppa torsdag 2. mai.
Sak til fylkestingene i Hedmark og Oppland.
Juni 2019: Strategien vedtas i fylkestingene i Hedmark og Oppland.
Forslag til vedtak: Informasjonen om fremdriftsplan tas til orientering.

Sak 4 Eventuelt
Kommunikasjon:
• Medieoversikt
• Spredning av film om Mjøsbyen på Facebook

• Digitalt julekort sendes ut denne uken.
• Nytt digitalt kommunikasjonstiltak vurderes:
• Animasjonsfilm spredt via Facebook. Hensikt; gi mer informasjon om hva
Mjøsbyprosjektet handler om.
• Fremtidsbilder spredt via Facebook. Hensikt; vekke oppmerksomhet og få flere til å få
øynene opp for Mjøsbyen.
• Nyhetssak i forbindelse med høringen

Sak 4 Eventuelt
Kunnskapsstatus:
• Alt materiale vil bli ferdigstilt til høring, inkludert:
• Kunnskapsstatus – dokument (sekretariatet / Civitas)
• Handelsanalyse (Vista analyse)
• Godsanalyse (Jernbanedirektoratet) med tilleggsnotat om godstransport på veg
• Næringsanalyse (Statens vegvesen)
• M.m.

