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Sak 2 Strategidokument – høringsinnspill
Det er mottatt 37 høringssvar til strategien:
 Partene i Mjøsbyen
 BaneNOR, Nye Veier AS, Hedmark Trafikk, Opplandstrafikk,
Ungdommens fylkesting, råd og utvalg, interesseorganisasjoner,
politiske partier og enkeltpersoner
 Gausdal kommune har ettersendt en høringsuttalelse 24.4.19

Sak 2 Strategidokument – hovedtrekk høringsinnspill
 Høringsinstansene støtter i hovedtrekk strategien
 Flere samarbeidspartnere har gitt tilbakemelding om at de ønsker at arbeidet skal videreføres i en
samarbeidsavtale. Gausdal kommune ønsker også å delta i det videre arbeidet.
 Mjøsbyen skal være en motor for Innlandet!
 Større fokus på tilrettelegging og utvikling for å nå klimamålene – målkonflikt mellom klimamål
og øvrige mål
 Økt frekvens og utvikling av alle jernbanestrekninger
 Utvikling av et godt kollektivtilbud med god fremkommelighet, UU knutepunkt som fremmer et
sømløst transporttilbud internt i, og til og fra Mjøsbyen
 Økt satsing på samarbeid og tilrettelegging for sykkel og gange, og arealbruk som fremmer dette

Sak 2 Strategidokument – hovedtrekk høringsinnspill
 Regional struktur: ulik oppfatning av begrensing i antall prioriterte byer og tettsteder;
 Spissing, med sterkere fokus på dagens regionbyer
 Flere prioriterte tettsteder – synliggjøring av flere viktige boområder
 Videreutvikle eksisterende by- og tettstedsstruktur - bevare egenart og særpreg
 Statlig finansieringsordning for mellomstore byer uten bompengebelastning
 Fokus på transportstrategier fremfor arealstrategier
 Kommunene på vestsiden av Mjøsa ønsker større fokus på transportutfordringene både nordover
til Mjøsbrua og sørover til Akershus
 Utvikling av helårs båttilbud på Mjøsa for styrkning av øst – vest-aksen
 Flere kommuner ønsker å synliggjøre egne næringsområder bedre i strategien

Sak 2 Strategidokument – hovedtrekk høringsinnspill
 Skape attraktivitet - utbygging med kvalitet – både i byer, tettsteder og i hytteområder
 Samarbeid om utvikling av fjellområdene ved Hafjell, Sjusjøen og Nordseter







Ulike innspill på vern av dyrka mark og fjellområder  utbygging
Transportutfordringer rundt reiselivsdestinasjonene
Varetransport inn og ut av byene
Ønske om sterkere fokus på bioøkonomien
Tilrettelegge for å få tømmer og annet gods over på jernbane
Teknologiutvikling

Sak 2 Strategidokument – utkast til endelig utgave
Visjon og mål for Mjøsbyen
Visjonen for Mjøsbyen er «attraktive steder og grønne reiser».

Hovedmål: Mjøsbyen skal utvikles til en mer konkurransedyktig og bærekraftig region. Bo- og
arbeidsmarkedet skal bli mer attraktivt og funksjonelt. Transportsystemet skal knytte den flerkjernete
regionen bedre sammen, til resten av landet og med grensekryssende linker. Arealene skal utnyttes
effektivt med universelt utformede knutepunkter og enkle overganger mellom transportmidler, sykkel og
gange. Strategien skal bidra til å nå målet om klimanøytralitet innen 2025/2030 for henholdsvis
Opplands- og Hedmarkssamfunnet.
Effektmål: Strategiene skal bidra til mer samordnet areal- og transportutvikling i regionen og gi større
gjennomslag for regionens samferdselsprioriteringer.
Prosessmål: Strategiarbeidet skal etablere et felles kunnskapsgrunnlag og forståelse for samordnet arealog transportplanlegging.

Sak 2 Strategidokument – utkast til endelig utgave
Mål- og kunnskapsorientert strategiarbeid
I arbeidet med «Areal- og transportstrategi for Mjøsbyen» har det vært vektlagt en mål- og
kunnskapsorientert tilnærming. Dette innebærer at strategier, tiltak og oppfølgingspunkter i
handlingsprogrammet skal bidra til oppnåelse av Mjøsbyens hovedmål. Målsettingene for
Mjøsbyen er ambisiøse og krever samordning av tiltak for å kunne nås. Kunnskap om
sammenhenger mellom arealbruk, transporttilbud og klimavennlige reisemiddelvalg har vært
sentralt i strategiarbeidet.
Et omfattende kunnskapsgrunnlag er utviklet gjennom prosjektet og på mjøsbyen.no kan dette
studeres nærmere.

Sak 2 Strategidokument – utkast til endelig utgave
Vektlegging av dialog og strategier med mulighet for lokal tilpasning
Ikke alle sammenhenger kan måles og dokumenteres eksakt. Areal- og
transportplanlegging er komplekst og våre reisebehov og -preferanser er individuelle.
Ulike kommuner og tettsteder i Mjøsbyen er forskjellige og med ulike behov. Samtidig
som strategien gir en felles retning for utvikling, er det rom for lokale tilpasninger i den
enkelte kommune.

Sak 2 Strategidokument – utkast til endelig utgave
Hva areal- og transportstrategien er og ikke er
Areal- og transportstrategien innebærer at nasjonale mål og føringer for areal- og transportplanlegging
er gitt en konkretisering og regional tilpasning.
Areal- og transportstrategien for Mjøsbyen er ikke juridisk bindende, men skal legges til grunn for
fremtidig arbeid med samordnet areal-, bolig- og transportplanlegging i regionen. Strategien opphever
ingen gjeldende planer etter plan- og bygningsloven, men gir føringer for fremtidige revisjoner av disse.
Areal- og transportstrategien er ikke en «klimaplan», men en strategi for å omstille samfunnet til et
lavutslippssamfunn. Strategiene er avgrenset til areal- og transportområdet og tilpasset den nasjonale
politikken på dette området. Strategien støtter opp under klima- og miljøplanarbeidet i Hedmark og
Oppland, hvor det å legge til rette for bærekraftige areal- og transportløsninger er sentralt.

Sak 2 Strategidokument – utkast til endelig utgave
Svak befolkningsutvikling, men muligheter for styrket vekst
Befolkningsveksten i Mjøsbyen er lavere enn landsgjennomsnittet. For resten av Innlandet er
befolkningsutviklingen enda mer utfordrende. Mjøsbyen kan i større grad bli en «motor» for hele
Innlandet og gi grunnlag for økt befolkningsvekst og nye arbeidsplasser. Men det må nye strategier
til for å skape en mer bærekraftig og konkurransedyktig region.

Grunnlaget for at Mjøsbyen og Innlandet kan få en sterkere vekst fremover burde være til stede.
Innlandsutvalget (2015) har pekt ut næringer med særlig vekstpotensial og samtidig påpekt at gode
kommunikasjonslinjer er viktig.
Areal- og transportstrategien omfavner behovet for å utvikle et mer funksjonelt bo- og
arbeidsmarked, et mer effektivt transportsystem for næringslivet og mer attraktive byer og
tettsteder som kan tiltrekke seg nye innbyggere.

Sak 2 Strategidokument – utkast til endelig utgave
Et spredt utbyggingsmønster gir utfordringer
Mjøsbyen har et spredt utbyggingsmønster, dette gir mange utfordringer i forhold til definerte
mål:

•
Mange små byer og tettsteder gir begrenset grunnlag på hvert sted for et godt lokalt
tilbud av arbeidsplasser, handel og tjenester. I stedet er det et reisebehov for mange til
daglige gjøremål.
•
By- og tettstedsstrukturen er bilbasert og vanskelig å betjene effektivt med
kollektivtransport. Avstandene mellom viktige gjøremål blir ofte for lange til å gå eller sykle.
•
Det er kostbart å vedlikeholde og drifte et omfattende nett av infrastruktur (veger,
vann- og avløpssystemer, strømnett, kabelnett m.m.)

Sak 2 Strategidokument – utkast til endelig utgave
Sterkere byer og tettsteder vil kunne styrke resten av Mjøsbyen og Innlandet for øvrig
Det er behov for å prioritere framtidig vekst til noen utvalgte byer og tettsteder. Dette vil være
til beste for hele Mjøsbyen og Innlandet. Hver av kommunene vil være tjent med at regionen
utvikler noen sterkere byer og tettsteder som er attraktive. En slik desentralisert sentralisering
vil kunne gi økt tiltrekningskraft for innbyggere, arbeidstakere og næringsliv. Dersom
Mjøsbyen lykkes med å tiltrekke seg befolkning og næringsliv, vil dette samtidig kunne gi nye
markedsmuligheter for næringslivet ellers i Innlandet og muliggjøre pendlingsbasert tilflytting
(Regional plan for samferdsel, Oppland fylkeskommune, 2018).
Byer og tettsteder bør ha en viss størrelse for å kunne gi grunnlag for et variert og levedyktig
boligrelatert tilbud. En by eller et tettsted med over 8-10.000 innbyggere, og som samtidig er
et kommunesenter, vil kunne gi et tilstrekkelig kundegrunnlag for et godt utviklet lokalt tilbud
(Vista Analyse, rapport 2013/05).

Prioriterte byer og tettsteder av regional betydning

Sak 2 Strategidokument – utkast til endelig utgave
Prioriterte byer og tettsteder av regional
betydning
Kartillustrasjon: Civitas.
Kartet vil justeres etter møtet i
styringsgruppa 2. mai:
Det vil komme nye «strategiske»
forbindelser (piler) på kartet mellom Østre
Toten og Gardermoen, mellom Hamar og
Moelv, mellom Gjøvik og Raufoss og
mellom Raufoss og videre sørover. Teksten
i tegnforklaringen vil endres for de
«strategiske» forbindelsene (pilene) slik at
også følgende fremgår: ….og knytte
Mjøsbyen tettere til Oslo / Akershus og
Gardermoen.

Sak 2 Strategidokument – utkast til endelig utgave
Åtte prioriterte byer og tettsteder av regional betydning
For at Mjøsbyen skal bli en mer konkurransedyktig og bærekraftig region må framtidig arealutvikling i
sterkere grad samordnes med framtidige investeringer i et transporttilbud som fremmer kollektivtransport, sykkel og gange. Strategien bygger opp under eksisterende by- og tettstedsstruktur:
•
De fire regionale byene Hamar, Gjøvik, Lillehammer og Elverum kan med fordel bli sterkere
«motorer» for hver sine regioner. Innbyggerne i disse byene har allerede de mest miljøvennlige
reisevanene i Mjøsbyen og vekst her vil kunne bidra til at en større andel av innbyggerne i regionen vil
kunne gå, sykle eller reise kollektivt (Urbanet Analyse, 2018).

……forts.

Sak 2 Strategidokument – utkast til endelig utgave
Åtte prioriterte byer og tettsteder av regional betydning
…forts.

•
Raufoss, Brumunddal, Moelv og Stange har potensial for å kunne videreutvikles som attraktive
byer og tettsteder med et flerfunksjonelt tilbud av regional betydning. Både Stange, Brumunddal og
Moelv har InterCity-stopp på aksen Oslo-Hamar-Lillehammer og vil få et langt bedre togtilbud gjennom
investeringer i jernbanenettet, som igjen vil bidra til videreutvikling av disse. Raufoss har stopp på
Gjøvikbanen, vil få styrket togtilbud og har stor innpendling til næringsparken med nær 3000 industri- og
kompetansearbeidsplasser.
For at flest mulig skal kunne gå, sykle eller reise kollektivt til arbeidsplassen bør framtidig lokalisering av
arbeidsplassintensive virksomheter (typisk kontorvirksomheter) med fordel lokaliseres nær
kollektivknutepunktene i disse 8 prioriterte byene og tettstedene.

Prioriterte byer og tettsteder av regional betydning

Sak 2 Strategidokument – utkast til endelig utgave
Prioriterte byer og tettsteder av regional
betydning
Kartillustrasjon: Civitas.
Kartet vil justeres etter møtet i
styringsgruppa 2. mai:
Det vil komme nye «strategiske»
forbindelser (piler) på kartet mellom Østre
Toten og Gardermoen, mellom Hamar og
Moelv, mellom Gjøvik og Raufoss og
mellom Raufoss og videre sørover. Teksten
i tegnforklaringen vil endres for de
«strategiske» forbindelsene (pilene) slik at
også følgende fremgår: ….og knytte
Mjøsbyen tettere til Oslo / Akershus og
Gardermoen.

Sak 2 Strategidokument – utkast til endelig utgave
Gode og stabile lokalsamfunn skal opprettholdes også utenfor prioriterte byer og tettsteder
Mindre tettsteder med stabile og gode nærmiljø er en svært positiv ressurs for Mjøsbyen. Det gir de som
ønsker det muligheten til å velge en annen type bomiljø enn det byene og de større tettstedene kan
tilby. Nærservice, turisme, landbruks- og andre stedsrelaterte næringer tilfører også de mindre
tettstedene viktige samlingspunkt og arbeidsplasser.
Gode og stabile lokalsamfunn bør videreutvikles med utgangspunkt i stedenes fortrinn og særpreg. Øyer
er for eksempel både kommunesenter og samtidig en viktig reiselivsdestinasjon i sterk vekst og utvikling
(Hafjell). Andre kommunesentra og tettsteder som har potensiale for videre utvikling er Løten, Lena, Biri,
Skreia, Kapp, Ottestad, Tangen og Tretten med flere. Prinsippene om kompakt stedsutvikling og
strategier for samordnet areal- og transportplanlegging skal legges til grunn også for utvikling av mindre
tettsteder.

Prioriterte byer og tettsteder av regional betydning
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Prioriterte byer og tettsteder av regional
betydning
Kartillustrasjon: Civitas.
Kartet vil justeres etter møtet i
styringsgruppa 2. mai:
Det vil komme nye «strategiske»
forbindelser (piler) på kartet mellom Østre
Toten og Gardermoen, mellom Hamar og
Moelv, mellom Gjøvik og Raufoss og
mellom Raufoss og videre sørover. Teksten
i tegnforklaringen vil endres for de
«strategiske» forbindelsene (pilene) slik at
også følgende fremgår: ….og knytte
Mjøsbyen tettere til Oslo / Akershus og
Gardermoen.

Sak 2 Strategidokument – utkast til endelig utgave
Samarbeid om å utvikle bærekraftige og attraktive regionale reiselivsdestinasjoner
Mjøsbyen har flere store reiselivs- og hyttedestinasjoner. De største fjell- og skidestinasjonene er Hafjell,
Sjusjøen / Nordseter og Budor. I tillegg er Mjøsa og tilhørende attraksjoner både en viktig
reiselivsdestinasjon og en viktig naturressurs. Mjøsa har også potensiale til å bli en viktigere ferdselsåre.
Totalt er det ca 21.000 hytter / fritidsboliger i Mjøsbyen.
Videre vekst i reiselivet gir muligheter for næringsutvikling, men skaper også utfordringer for transport,
arealbruk og handel. Alle destinasjonene i og rett utenfor Mjøsbyen genererer til sammen store
transportstrømmer, hovedsakelig med bil, og skaper tidvis store kapasitetsutfordringer i vegnettet. I
tillegg bidrar økt aktivitet til større utfordringer for naturverdier, biologisk mangfold og friluftsliv.
Det bør utvikles strategier for fjellområdene som ser utvikling av reiseliv, handel, stedsutvikling,
framtidsrettede mobilitetsløsninger og ivaretagelse av naturverdier i sammenheng med
reiselivsdestinasjonene.

Sak 2 Strategidokument – utkast til endelig utgave
Regionale reiselivsdestinasjoner
Kartillustrasjon: Civitas.
Kartskissen skal revideres etter
styringsgruppemøtet 2.mai:
Få med Budor i Løten, markes
med rødt.
Få med «blått» for Mjøsa i
tegnforklaringen.

Sak 2 Strategidokument – utkast til endelig utgave
Behov for samarbeid om videreutvikling av større nærings- og terminalområder
Gjennom Mjøsbyprosjektet er det gjennomført en kartlegging av virksomheter og større
næringsområder i Mjøsbyen (Statens vegvesen, 2019). Kartleggingen viser at de fleste jobber i egen
kommune. Hamar, Lillehammer, Gjøvik og Vestre Toten har netto innpendling.
Kartleggingen av næringsområder viser at det totalt sett er tilstrekkelig med ledige næringsarealer i
Mjøsbyen. Imidlertid har vi for lite kunnskap om behovet for hvilke arealer regionen kan tilby for ulike
typer virksomheter og om fortettings- og transformasjonspotensialet i eksisterende og avsatte
næringsområder.
For næringsområder i kommuneplanens arealdel eller nye reguleringsplaner med formål næring bør det
fremgå tydelige bestemmelser om hvilken type næringsvirksomhet som kan lokaliseres i ulike typer
næringsområder – etter prinsippet om «rett virksomhet på rett sted».

Større nærings- og terminalområder

Sak 2 Strategidokument – utkast til endelig utgave
Større nærings- og terminalområder
Kartillustrasjon: Civitas.
Kartet vil justeres etter møtet i
styringsgruppa 2. mai:
Skriv Sørli flerbruksterminal på kartet og
sett et lilla punkt på Sørli i tillegg til det
grønne. Skriv også Øvre Arnkvern ved
Hamar inn i teksten på kartet, slik at
dette stemmer med teksten under. Skriv
Hamar/Ringsaker (Trehjørningen, Nydal
og Olrud). I Østre Toten, få med Billitt,
Kraby og Kapphøgda med på kartet.

Sak 2 Strategidokument – utkast til endelig utgave
Behov for å samordne godstransporten og utvikle planer for varelevering i by

Mjøsbyen er et viktig transittområde for gods i Norge mellom Østlandet og Midt-Norge både på veg og
bane. Gjennom Mjøsbyprosjektet er det gjennomført en kartlegging av godsstrømmer og godsterminaler
(Jernbanedirkektoratet 2019 og Civitas 2019).
Det er ønskelig å overføre mer gods fra veg til bane. Analysen viser at konkurranseflatene mellom
transportformene er små. Det er forventet at godstransport på veg vil øke kraftig i årene fremover.
Utbedring av hovedvegnettet er derfor viktig for at næringstransporten skal få effektive vilkår. Bedre
samarbeid om utvikling av nærings- og terminalområder vil kunne gi bedre muligheter for samordning og
samlasting av gods.
Andelen leveranser til virksomheter i sentrum med store kjøretøy er økende, og få av gatene og
bygårdene er tilpasset slike kjøretøy. På samme tid pågår det en rask utvikling mot mer fleksible og
miljøvennlige transportmidler, blant annet elektriske varebiler og varesykler. Det bør legges planer for
varetransport i by slik at by-logistikken bidrar til attraktive byer med lave klimagassutslipp, effektive
transporter for næringslivet og god livskvalitet for innbyggerne.

Sak 2 Strategidokument – utkast til endelig utgave
Sentrumshandelens posisjon er under press, men det er muligheter for omstilling

Gjennom Mjøsbyprosjektet er det gjennomført en kartlegging av sentrumshandelens posisjon i forhold
til sentrumsekstern handel (Vista Analyse, 2019). Analysen viser at de regionale byene står sterkt og øker
sin omsetning på bekostning av småkommunene. Felles for bysentrene er en økende andel
handelsmessig konkurranse mot sentrumsekstern handel, mens dette ikke i samme grad er tilfelle for de
mindre tettstedene. Med stadig bedre handelstilbud i og rundt de største byene, skjer det samtidig en
forvitring i de mindre kommunenes sentrumsområder.
Med unntak av plasskrevende handel (trelast, bilforretninger og liknende) er det viktig å bidra til at
handel og service lokaliseres i sentrum av byer og tettsteder. Varehandel og tjenestetilbud er en viktig
driver for å skape levende og attraktive byer og tettsteder, og for næringslivet er det positivt at handel og
service ligger konsentrert. Attraktive sentrumsområder kan bidra til å gjøre handelsnæringen mindre
sårbar for konkurranse med netthandel, fordi man kan tilby flere opplevelser og tilbud som service,
offentlige tjenester, bevertning, kultur m.m. Sentral lokalisering bidrar også til å redusere
transportbehovet for alle som bor i gang- og sykkelavstand, og for alle som kombinerer flere ærend.

Sak 2 Strategidokument – utkast til endelig utgave
Utvikling av attraktive og kompakte byer og tettsteder med kvalitet
Byer og tettsteder i Mjøsbyen skal utvikles etter prinsipper om kompakt og miljøvennlig stedsutvikling
med boliger i gangavstand til kollektivtilbud, arbeidsplasser, handel og tjenester, kultur- og fritidstilbud.
Et mål på den levende og attraktive byen kan være «10-minuttersbyen», der hverdagens viktigste
gjøremål befinner seg innenfor en relativt liten radius, og lett kan nås med sykkel og gange. En slik
kompakt byutvikling fremmer miljøvennlig transport og bedrer folkehelsen. Samtidig reduseres behovet
for å bygge ned natur, kulturlandskap og landbruksområder i randsonene.
Utvikling av mer kompakte byer og tettsteder krever både økt planinnsats og høy plankompetanse i
kommunene. Ressurser til utvikling av kompetanse og nødvendig plankapasitet i den enkelte kommune
bør derfor styrkes. Mjøsbyen kan benyttes som samhandlings- og utviklingsarena også fremover om
aktuelle tema.

Sak 2 Strategidokument – utkast til endelig utgave
Boligutvikling må ta utgangspunkt fremtidig boligmarked
Demografiske prognoser tilsier at dagens tilbud av eneboliger vil være tilstrekkelig for å møte framtidig
behov, og at behovet for leiligheter og mindre boliger øker (Kunnskapsgrunnlag Mjøsbyen 2019).
Fortetting og lokalisering av nye boliger i byer og tettsteder vil bidra til at Mjøsbyen står bedre rustet til å
møte framtidens utfordringer. Samlet kan dette bidra til en konkurransekraftig Mjøsby med et mangfold
av muligheter for steder å bo og jobbe. På grunn av stadig flere eldre, vil mange trolig velge å flytte fra
eneboligen sin, slike flyttekjeder frigjør eneboliger for familier.
Kvaliteten i nye boligprosjekter bør være slik at de kan bli attraktive for mange ulike beboergrupper over
tid. Foruten variasjon i leilighets- / boligtyper er det viktig med gode forhold for fotgjengere og syklister,
begrenset støy og luftforurensning, universell utforming, tilgjengelighet til grønnstruktur, rekreasjons- og
lekeområder, og bredde i tilbud, tjenester og lokale møteplasser, bl.a. skoler, barnehager og lokale
idrettsarenaer.
Mjøsbyen har særlige kvaliteter i natur- og kulturmiljø, som gir et godt utgangspunkt for å skape
attraktive bomiljøer. Dette representerer en bredde av kvaliteter i alt fra spredte grendesentre til
tettsteder og byer som fungerer som regionsentre.
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Styrke Mjøsa som felles ressurs og sterkt vern av dyrka mark, kulturverdier og grøntstrukturer
Mjøsa er en sentral ressurs og kulturbærer som knytter Mjøsbyen sammen, og som i tidligere tider var
en viktig ferdselsåre. Det settes et felles fokus på hvordan en kan sikre en bærekraftig vekst rundt Mjøsa
og samarbeid om å sikre strandsonen som ressurs.
Dyrka mark er et knapphetsgode i Norge, og flatbygdene på Toten og på Hedemarken er ett av landets
mest fruktbare og viktige spiskammers. Det er ikke arealknapphet i Mjøsbyen som tilsier at det er behov
for ytterligere nedbygging og byspredning. I hovedsak bør videre utvikling skje som fortetting innenfor
dagens byggesone.
Bevaring av landbruksarealer, grønne arealer og kulturmiljø i Mjøsbyen er viktig for å nå målene både om
bærekraftig utvikling, og om attraktivitet og konkurransekraft. En felles areal- og transportstruktur vil i
større grad sikre ivaretakelsen av både landbruksarealer, grøntarealer og kulturmiljøer.

Sak 2 Strategidokument – utkast til endelig utgave
Utvikling av et helhetlig og «sømløst» transportsystem og med bruk av ny teknologi
Det skal utvikles et transportsystem som bidrar til å knytte hele Mjøsbyen tettere sammen til én felles
bolig- og arbeidsmarkedsregion og tettere på arbeidsmarkedet i Oslo-området.
Transportsystemet skal i langt større grad enn i dag utvikles til et «sømløst» system hvor alle
transportformene er integrert og med enkle overganger.
Utvikling av knutepunktene vil være sentralt for å oppnå sømløs transport. Transporttilbudet skal være i
forkant med å ta i bruk innovative teknologiske løsninger og andre tiltak som fremmer omstilling til et
lavutslippssamfunn.

Sak 2 Strategidokument – utkast til endelig utgave
Jernbanen er ryggrad i det kollektive transportsystemet
Jernbanen er ryggraden i det kollektive transportsystemet i Mjøsbyen og ikke minst inn / ut av Mjøsbyen.
Videre utvikling av jernbanenettet og togtilbudet er den enkeltfaktor som i størst grad vil kunne virke
strukturerende på framtidig utvikling av byer og tettsteder i Mjøsbyen.
I henhold til Nasjonal transportplan 2018-2029 skal det gå to tog i timen til Lillehammer innen 2034 og
reisetiden fra Oslo skal ned til 83 minutter. Infrastrukturutbedringer vil være en nødvendig forutsetning
av en vesentlig tilbudsforbedring. Et styrket togtilbud mellom Oslo og Gjøvik, med timesfrekvens,
forventes gjennomført fra 2022 jf. gjeldende NTP. Det bør utvikles et bedre togtilbud mot Elverum.
Rørosbanen bør videreutvikles og elektrifiseres.

På lengre sikt vil forlengelse av Gjøvikbanen til Moelv kunne gi nye reisemuligheter for persontransport
og vil kunne avlaste Dovrebanen for gods- og persontrafikk og gjøre jernbanen mer robust ved å ha
alternativ kjøreveg ved hendelser og vedlikehold.

Sak 2 Strategidokument – utkast til endelig utgave
Gjenstående deler av hovedvegnettet skal fullføres
Gjenstående deler av hovedvegnettet skal fullføres. Ikke minst gjelder dette forbindelser nord-syd på
vestsiden av Mjøsa og i aksen øst-vest mellom Elverum, Hamar/Mjøsbrua og til Gjøvik/Raufoss.
Flere riksveger og større regionale fylkesveger går gjennom Mjøsbyen. Store volum av gods- og
persontrafikk og mange alvorlige ulykker har gjort at utbygging av E6 mellom Kolomoen og Øyer og
rv3/25 Løten-Elverum har blitt prioritert i gjeldende Nasjonal transportplan. Disse vegene har en
sammensatt funksjon da de betjener både gjennomgangstrafikk og lokal trafikk. Hovedvegene er også
viktige for de regionale busslinjene der kortere reisetider vil bidra til å «krympe» Mjøsbyen.
Ny rv25 Hamar-Løten, ny rv4 Raufoss-Gjøvik-Mjøsbrua, utbedring av fv33 Minnesund-Gjøvik og
hovedvegsystem i og gjennom Elverum er gjenstående strekninger uten tilfredsstillende standard.
Utbygging av disse vegene vil styrke hovedvegnettet i Mjøsbyen og bidra til integrering av hele Mjøsbyen
til én felles bolig- og arbeidsmarkedsregion. Hele rv4 må ferdigstilles fra Oslo til Mjøsbrua og hensyn til
byutvikling i Gjøvik må ivaretas.

Sak 2 Strategidokument – utkast til endelig utgave
Utrede muligheter for styrket finansiering og nye forpliktende samarbeidsformer mellom stat,
fylkeskommune(r) og kommuner om mobilitet og byutvikling

De ni største byområdene har muligheter for å motta statlig belønningsmidler og inngå byvekstavtaler
for helhetlig utvikling av arealbruk og transportsystemet (også kollektivtransport, sykkel og gange).
Staten mangler i dag en tilsvarende aktiv politikk for samferdsels- og byutvikling for mellomstore
byområder.
Det skal arbeides for å få gjennomslag for en statlig belønningsordning for mellomstore byer (inkludert
Mjøsbyen) som styrker kollektivtransport, sykkel og gange i kombinasjon med anbefalt arealstruktur.
Det må utredes nye forpliktende samarbeidsformer mellom stat, fylkeskommune(r) og kommuner om
mobilitet og byutvikling.

Sak 2 Strategidokument – utkast til endelig utgave
Utvikle et nytt konkurransedyktig regionalt kollektivtilbud med buss og båt
Togtilbudet må suppleres av et styrket regionalt tilbud med buss og båt. Dette er nødvendig for å styrke
forbindelsene der det ikke går et togtilbud eller hvor togtilbudet har lav frekvens. Alle prioriterte byer og
tettsteder skal knyttes sammen med et effektivt regionalt kollektivtilbud som kan konkurrere med
personbil. Bussen skal prioriteres i vegnettet og sikres god framkommelighet.
Hedmark Trafikk har sammen med flere samarbeidspartnere sett på mulighetene til å prøve ut elektrisk
passasjerbåt mellom Hamar og Gjøvik. Prosjektet bør videreføres med mål om å utvikle et nytt konsept
med helårsdrift og hyppige avganger.

Sak 2 Strategidokument – utkast til endelig utgave
Utrede etablering av et fremtidsrettet mobilitetsselskap for Innlandet
Mjøsbyen ønsker at det igangsettes et prosjekt med sikte på å etablere et nytt og fremtidsrettet
mobilitetsselskap for Innlandet med utvidet mandat.
Følgende bør inngå i arbeidet:
• Utvikle et helhetlig mobilitetskonsept
• Utvikle et samordnet/felles takst- og billettsystem
• Definere og utvikle regionalt stamnett for kollektivtransport

Sak 2 Strategidokument – utkast til endelig utgave
Utvikling av kollektivknutepunkter og pendlerparkering for effektiv overgang fra bil til
kollektivtransport

Seks nye eller oppgraderte stasjoner (Tangen, Stange, Hamar, Brumunddal, Moelv og
Lillehammer) vil bli bygget som ledd i InterCity-utbyggingen og bør utvikles til moderne
kollektivknutepunkter.
Øvrige kollektivknutepunkter i Mjøsbyen bør også vidererutvikles for på på best mulig måte
kunne tilby et sømløst mobilitetstilbud.
Med jernbanen som hovedstammen i kollektivtilbudet i nord-sør aksen vil innfartsparkering
være viktig i et sammenhengende kollektivnett med enkle og raske overganger mellom
transportmidlene. Innfartsparkering skal kompensere for dårlig flatedekning i
kollektivtilbudet og bidra til at de som bor utenfor sykkel- eller gangavstand fra stasjoner skal
kunne benytte toget eller regionalt busstilbud.

Sak 2 Strategidokument – utkast til endelig utgave
Utvikle sykkel- og gåstrategi for prioriterte byer og tettsteder i Mjøsbyen
Både gåing og sykling er helsefremmende og miljøvennlige måter å transportere seg på. Det
er stort potensiale for at flere kan gå og sykle i byer og tettsteder i Mjøsbyen. Mange reiser
er korte.
10-minuttersbyen er et begrep i byplanleggingen. Ved å lokalisere boliger, arbeidsplasser,
skoler og fritids- eller kulturtilbud i nærheten av hverandre, vil mange av hverdagens
gjøremål lett kunne nås med sykkel og gange. En rekkeviddeanalyse for hver enkelt av
sentrumsområdene i de fire regionale byene i Mjøsbyen viser at om lag 30% av befolkningen
bor maksimalt 10 minutter fra sentrum med sykkel eller 20 minutter til fots.

Det skal utvikles felles sykkel- og gåstrategi og plan for effektiv og attraktiv infrastruktur for
sykkel og gange i prioriterte byer og tettsteder i Mjøsbyen. Særlig skal det vektlegges å ha
gode forbindelser i og rundt kollektivknutepunkter. Drift og vedlikehold skal holde en
standard som gjør gåing og sykling attraktivt hele året.

Sak 2 Strategidokument – utkast til endelig utgave
Samarbeid om felles parkeringspolitikk
Det er en klar sammenheng mellom tilgang på parkeringsplass og trafikantenes valg av
transportmiddel. Reisevaneundersøkelser viser at blant yrkesaktive som har god tilgang til
parkering ved arbeidsplassen, kjører 75% bil, mens bare er 25% bruker bil blant dem som har
dårlig tilgang på parkering.
Samarbeid om parkeringspolitikk for byene og tettstedene skal bidra til en felles forståelse og
erfaringsutveksling om parkering som virkemiddel i byutviklingen; parkering dels som en ressurs
for sentrum og dels som en etterspørsel som må reguleres. Et samarbeid kan bidra til å redusere
spillsituasjoner og konkurransevridning mellom byer og tettsteder om handelsetablering og
arbeidsplasslokalisering.
Overflateparkering skal reduseres slik at arealene kan benyttes til byutvikling, og arealene skal
erstattes med parkerings-anlegg for korttidsparkering i sentrumsranden og langtidsparkering
utenfor sentrum.

Sak 2 Strategidokument – utkast til endelig utgave
Oppfølging av strategier gjennom handlingsprogram og forpliktende samarbeidsavtale
Det sies at «det er ikke beslutninger som forandrer verden, men oppfølging!» Oppfølging av
strategier fremgår av et eget forslag til handlingsprogram med tiltak på kort sikt (2019-23) og
mellomlang sikt (2024-33).
Mjøsbyprosjektet skal videreføres gjennom de etablerte samarbeidsarenaer; både faglige og
politiske.
Etter vedtak av Areal- og transportstrategi for Mjøsbyen vil det bli startet opp et arbeid for å
etablere en forpliktende samarbeidsavtale mellom partnerne i Mjøsbyen for å øke
gjennomføringskraften.

Sak 2 Strategidokument – utkast til handlingsprogram
På bakgrunn av høringsinnspill og en helhetsvurdering av antall tiltak og mulighet
for oppfølging er følgende endringer foreslått i handlingsprogrammet:
Overordnede samordningsoppgaver for areal og transport
 H5 (Kommunedelplan for Øyer) foreslås tatt ut. Følges opp gjennom løpende
planforvaltning.
 H6 (Kulturlandskapsarealer) foreslås tatt ut. Må følges opp av fylkeskommunene og
kommunene utenfor prosjektet. Foreslås tatt inn som en del av regional planstrategi
for Innlandet fylkeskommune.
 H7 (Mjøsas strandsone) foreslås tatt ut. Må følges opp av fylkeskommunene og
kommunene utenfor prosjektet. Foreslås tatt inn som en del av regional planstrategi
for Innlandet fylkeskommune.
 H9 (Interkommunal plan for friluftsliv) foreslås tatt ut. Må følges opp av
fylkeskommunene og kommunene utenfor prosjektet. Foreslås tatt inn som en del av
regional planstrategi for Innlandet fylkeskommune.

Sak 2 Strategidokument – utkast til handlingsprogram
Endringer foreslått i handlingsprogrammet, fortsettelse:
Oppgaver for oppfølging av arealstrategier
 H10 (revisjon av kommuneplaner) foreslås tatt ut. Det er forutsatt at strategien skal
legges til grunn for fremtidige revisjoner av kommuneplanene. Forutsettes derfor fulgt
opp gjennom den løpende planforvaltningen.
 H11 (Boligutviklingsprogram) foreslås tatt ut som eget tiltak. Må følges opp gjennom
kommunenes boligstrategier. Vil bli vurdert som et mulig tema i et nytt omskrevet H12,
og må også følges opp gjennom kommunenes boligstrategier.
 H12 (Byutvikling med kvalitet) ) foreslås skrevet om til å omhandle etablering av en
samhandlingsarena for utvikling av byer og tettsteder med kvalitet. H11 og H14 vil bli
vurdert som mulige temaer i dette arbeidet.
 H14 (City management) ) foreslås tatt ut som eget tiltak. Vil bli vurdert som et mulig
tema i et nytt omskrevet H12, og må også følges opp av kommunenes.

Sak 2 Strategidokument – utkast til handlingsprogram
Endringer foreslått i handlingsprogrammet, fortsettelse:
Oppgaver for oppfølging av transportstrategier
 H15 (Revisjon av NTP) foreslås tatt ut. Det er forutsatt at strategien skal legges til grunn for fremtidig
arbeid med areal- og transport. Dette forutsettes fulgt opp av fylkeskommunen(e) og statlige etater i
det løpende arbeidet med Nasjonal transportplan.
 H17 (Bypakker/styrket finansiering) foreslås tatt ut og inkludert i H16 (Styrket finansiering).
 H27 (Stamnett for kollektivtransport) foreslås tatt ut som eget tiltak, og inkluderes i H28 (Etablering av
mobilitetsselskap)
 H29 (Helhetlig mobilitetskonsept) foreslås tatt ut som eget tiltak, og inkluderes i H28 (Etablering av
mobilitetsselskap)
 H30 (Takst- og billettsystem) foreslås tatt ut som eget tiltak, og inkluderes i H28 (Etablering av
mobilitetsselskap)
 H32 (sykkelbysamarbeid) foreslås tatt ut. Samarbeid eksisterer i dag, og må følges opp videre av
fylkeskommunene, kommunene og Statens vegvesen utenfor prosjektet.
 H33 (sykkelstrategi) foreslås tatt ut som eget tiltak, og inkluderes i H34 (gåstrategi)
 H39 (elektrifisering av luftfarten) foreslås tatt ut.

Sak 2 Strategidokument – utkast til handlingsprogram
Følgende tiltak forslås videreført fra høringsutgaven:
Overordnede samordningsoppgaver og oppgaver for oppfølging av arealstrategier








H1 (Indikatorsystem for Mjøsbyen)
H2 (Reg. plan for attraktive byer og tettsteder)
H3 (ATS Hamar byområde)
H4 (ATS Elverum)
H8 (ATP for Hafjell, Sjusjøen/Nordseter)
H12 (Byutvikling med kvalitet) omskrevet => samhandlingsarena
H13 (Strategi for næringsområder)

Sak 2 Strategidokument – utkast til handlingsprogram
Følgende tiltak foreslås videreført:
Oppgaver for oppfølging av transportstrategier










H16 (Styrket finansiering) Tiltaket skrives noe om, og inkluderer H17.
H18 (IC-utbygging)
H19 (Gjøvikbanen)
H20 (Rørosbanen)
H21 (Båt på Mjøsa) Utredning av båtforbindelse på Mjøsa må foretas av fylkeskommunen. Tiltaket sees
i sammenheng med tiltak H28 (Etablering av mobilitetsselskap)
H22 (Sammenkobling Gjøvikbanen og Dovrebanen)
H23 (RV 4)
H24 (RV 25)
H25 (Planlegging riksveger) Skrives om og gjøres mer generell. Utbyggingsprosjekter for
veginfrastruktur må ha et regionalt kollektivtilbud i tankene ved planlegging av bl.a. avkjørsler,
busslommer etc.

Sak 2 Strategidokument – utkast til handlingsprogram
Følgende tiltak foreslås videreført:
Oppgaver for oppfølging av transportstrategier, fortsettelse:
 H26 (FV 33)
 H28 (Etablering av mobilitetsselskap). Tiltaket skrives om, og inkluderer H27, H29 og H30. Må sees i
sammenheng med H21.
 H31 (Knutepunktsutvikling) Fokus på stasjonsutforming og infrastrukturtiltak for god sømløs transport.
 H34 (Gåstrategi). Tiltaket skrives om og slås sammen med H33 (Sykkelstrategi)
 H35 (Parkeringsstrategi)
 H36 (Godspakke Innlandet)
 H37 (Logistikkplaner)
 H38 (Samlast)

Sak 2 Strategidokument – videre bearbeiding
Sak til politisk behandling
Tema styringsgruppen ønsker fremhevet i politisk sak til fylkestingene?
 Klimamål  øvrige mål?
 Regional struktur; spissing  flere prioriterte byer og tettsteder?
 Finansieringsordning for mellomstore byer?
 Annet?

Foredling av dokumentet
Sekretariatet ønsker, sammen med leder og nestleder i styringsgruppa å få
mandat til å foreta justeringer i dokumentet i tråd med innspillene fra
styringsgruppa, samt få mandat til å foredle dokumentet videre med bilder,
kildehenvisning, figurer og layout før endelig ferdigstilling av
strategidokumentet.

Sak 2 Strategidokument
Forslag til vedtak:
1. Areal- og transportstrategi for Mjøsbyen vedtas sendt til politisk
behandling i Fylkestingene i Oppland og Hedmark.
2. Sekretariatet, sammen med leder og nestleder i styringsgruppa får
mandat til å foreta justeringer i dokumentet i tråd med innspillene fra
styringsgruppa. Sekretariatet får mandat til å foredle dokumentet
videre med bilder, kildehenvisning, figurer og layout før endelig
ferdigstilling av strategidokumentet.

Sak 3 Samarbeidsavtale
Ang. videreføring:
 Flere tilbakemeldinger med ønske om å videreføre samarbeidet
 Ingen tilbakemeldinger med ønske om ikke å videreføre samarbeidet
 Gausdal kommune ønsker å inkluderes i det videre samarbeidet
Nødvendige avklaringer for videre arbeid:
 Prosess og fremdrift
 Ressursbruk og organisering
Forslag til vedtak: Styringsgruppa ber fylkeskommunene om at de etter vedtak av
strategien inviterer partene til videre samarbeid og utarbeidelse av en
samarbeidsavtale for oppfølging av areal- og transportstrategien for Mjøsbyen.

Sak 4 Budsjett og økonomi

Kort gjennomgang av regnskapet.

Forslag til vedtak: Informasjonen tas til orientering.

Sak 5 Kommunikasjon og media
Medieoversikt
Animasjonsfilm
Totalt har rett i underkant av 40 000 personer sett filmen per 1. april
2019
Facebook: Totalt har videoen blitt spilt av 27 524 ganger.
Kinoreklame:
Filmen er vist på kino i byene Lillehammer, Gjøvik, Hamar og
Elverum i perioden 15. til 28. mars
Reklamen ble i sin helhet vist i forkant av 508 kinofilmer. På disse
var det 11 147 besøkende

Forslag til vedtak: Informasjonen tas til orientering.

