
 
 

 
 

 

   
Saksframlegg 

 
 

Ark.:  Lnr.: 3237/19 Arkivsaksnr.: 19/958-1 
 
Saksbehandler: Rannveig Mogren 
 
FELLES AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR MJØSBYEN - HØRING  
 
Vedlegg:  
1. Høringsbrevet 
2. Felles areal- og transportstrategi for Mjøsbyen, høringsutgave januar 2019: 
https://www.mjosbyen.no/wp-content/uploads/2019/01/horingsutgave-areal-og-
transportstrategi-for-mjosbyen-januar-2019.pdf 
3. Saksframstilling og forslag til vedtak til regionrådet 14. mars 2019 
  
Andre saksdokument (ikke utsendt):  
 
SAMMENDRAG: 
Mjøsbyen er et prosjektsamarbeid, og en felles utviklingsarena for areal- og 
transportplanlegging i området rundt Mjøsa. 10 kommuner utgjør Mjøsbyen: Øyer, 
Lillehammer, Ringsaker, Hamar, Løten, Elverum, Stange, Gjøvik, Vestre Toten og 
Østre Toten. Utkast til «Areal- og transportstrategi for Mjøsbyen» er på høring. 
Gausdal kommune er ikke invitert med inn i dette samarbeidet. Hva betyr det når 
strategier etter hvert skal gjennomføres? 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Bakgrunn: 
Felles fylkesting for Hedmark og Oppland fylkeskommuner vedtok i april 2017 å starte 
arbeidet med en samordnet areal- og transportstrategi for Mjøsbyen.  Det er Fylkesutvalget i 
Oppland og Fylkesrådet i Hedmark som i møter hhv 15. og 21. januar 2019 vedtok å sende 
vedlagte utkast til Areal- og transportstrategi for Mjøsbyen på høring.  Høringsfrist er satt til 
30. mars 2019.  
 
Fakta: 
Mjøsbyen er et prosjektsamarbeid og en felles utviklingsarena for areal- og 
transportplanlegging i området rundt Mjøsa. 10 kommuner utgjør Mjøsbyen: Øyer, 
Lillehammer, Ringsaker, Hamar, Løten, Elverum, Stange, Gjøvik, Vestre Toten og Østre 
Toten. Fylkesmannen i Innlandet, Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet og de to 
fylkeskommunene er også en del av samarbeidet. I tillegg har næringsliv, frivillige 
organisasjoner, kollektivselskaper og andre interessegrupper vært invitert til dialog om 
utvikling av Mjøsbyen. 

https://www.mjosbyen.no/wp-content/uploads/2019/01/horingsutgave-areal-og-transportstrategi-for-mjosbyen-januar-2019.pdf
https://www.mjosbyen.no/wp-content/uploads/2019/01/horingsutgave-areal-og-transportstrategi-for-mjosbyen-januar-2019.pdf


  
 
 

  
 
 

 

 
Prosjektet har hatt en styringsgruppe med blant andre ordførerne i Lillehammer og Øyer.  
Lillehammer og Øyer kommune har deltatt med administrative ressurser i prosjektgruppa. 
 
Høringsdokumentet inneholder visjoner og mål, regional areal- og transportstruktur, areal- og 
transportstrategier og et omfattende kapittel om gjennomføring av strategien.   
I sammendraget presenteres strategien blant annet med disse stikkordene: 

 Utvikle attraktive steder og grønne reiser 
 Prioritere framtidig vekst til noen utvalgte regionale byer og tettsteder 
 Desentralisert sentralisering  
 Styrke steder som har best utgangspunkt - noe som er viktig for konkurransen med andre 

regioner (les Oslo og Akershus) 
 Gode og stabile lokalsamfunn skal opprettholdes også utenfor prioriterte regionale 

vekstområder 
 
Visjon, mål, utfordringer og muligheter er formulert på denne måten: 

 
Visjonen for Mjøsbyen er å utvikle attraktive steder og grønne reiser. 
• Mjøsbyen skal bli en mer konkurransedyktig og bærekraftig region. 
• Mjøsbyen skal utvikles til et mer attraktivt og funksjonelt bo- og 

arbeidsmarked. 
• Transportsystemet skal knytte den flerkjernete regionen bedre sammen og med  

bedre forbindelser til resten av landet. 
• Det er et mål å utnytte arealer effektivt med universell knutepunktutvikling som 

bidrar til enkle overganger mellom transportmidler, sykkel og gange. 
• Strategien skal bidra til å oppfylle målet om klimanøytralitet innen 2025/2030 for 

henholdsvis Opplands- og Hedmarkssamfunnet. 
 
Areal- og transportstrategi for Mjøsbyen innebærer at nasjonale mål og føringer for 
areal- og transportplanlegging og klima gis en konkretisering og regional 
tilpasning. Tidsperspektivet for strategiarbeidet er langsiktig (2050). 
 
Utfordringene som er identifisert i kunnskapsgrunnlaget, indikerer at det er behov for 
tydeligere strategivalg og nye tiltak for å nå målene for Mjøsbyen. Samtidig gir det 
nye muligheter å se regionens virkemidler i sammenheng. 

 
Strategien har et langsiktig perspektiv (2050), mens handlingsprogrammet følger opp 
strategiene på kort sikt (2019-23) og mellomlang sikt (2024-2033). 
 
 
VURDERING: 
Det er lett å komme bakpå i saker og prosjekt en ikke er involvert i. I etterpåklokskapens lys 
burde vi tatt opp en del problemstillinger rundt dette tidligere. For eksempel om hvorfor vi som 
den eneste kommunen i Lillehammer-regionen ikke er med på dette. Nå ser vi at prosjektet er 
blitt stort, og skal i tillegg til transportløsninger knyttet til E6 og jernbanen, arbeide med   



  
 
 

  
 
 

 

 å utvikle attraktive steder og grønne reiser  
 å prioritere framtidig vekst til noen utvalgte regionale byer og tettsteder 
 gode og stabile lokalsamfunn skal opprettholdes også utenfor prioriterte regionale vekstområder 
 utvikling av steder som «Regionale reiselivsdestinasjoner.» 

 
 
Høringsuttalelse fra Gausdal kommune:  
 
Det oppleves nå som svært spesielt å være den ene av 3 kommuner i Lillehammer-regionen 
som ikke er en del av denne satsingen. I Lillehammer-regionen er det svært mye samfunnsrettet 
samarbeid, vi representerer et felles bo- og arbeidsmarked, har felles reiselivsstrategi, felles 
regionråd osv. Hva vil det bety å stå utenfor når strategiene skal gjennomføres? 
  
Om visjoner og strategier 
Det er formulert gode visjoner, mål, utfordringer og muligheter. Hva betyr det for kommunene 
som står utenfor samarbeidet, men som er en del av regionen byene er i?  
 
I oversikten i kapittel 2 over den regionale areal- og transportstrukturen er Hafjell, Nordseter 
og Sjusjøen er kategorisert som «Regionale reiselivsdestinasjoner.» Hva betyr det for Gausdal 
og Skei? Hva betyr det for reiselivssatsingen vi har gjennom Snowball og Visit Lillehammer?  
Det er mange fritidsboliger og deltidsinnbyggere i våre områder også, og vil vi bli inkludert når 
mobilitetsutfordringene skal løses? 
 
Handlingsprogram 
For å gjennomføre strategien er det utarbeidet et handlingsprogram.  

Flere av tiltakene må uavhengig av en felles strategi forventes utført av de ulike ansvarlige 
aktører.  Noen av tiltakene/utredningene vil forutsette et forpliktende samarbeid mellom flere 
aktører. Gausdal kommune går inn for at disse tiltakene/utredningene prioriteres:  

H18 IC-utbygging til Hamar og Lillehammer  
H15 Revisjon av Nasjonal Transportplan (NTP) og Samferdselsplan for fylkeskommunen  
H17 Utrede muligheter for bypakker/styrket finansiering av et helhetlig transportsystem 
H27 Definere og utvikle regionalt stamnett for kollektivtransport  
H29 Utvikle et helhetlig mobilitetskonsept  
H30 Utvikle et samordnet/felles takst- og billettsystem 
H31 Knutepunktutvikling 
H33 Utvikle strategi for sykkel og plan for infrastruktur for sykkel  
H37 Utarbeide logistikkplaner for de regionale byene 
H8 Interkommunal / regional areal- og transportplan for Hafjell, Sjusjøen / Nordseter  
 
Punkt H8 må inkludere Skei. På bakgrunn av det høye antall fritidsboliger og 
deltidsinnbyggere i Lillehammerregionen og Ringsaker, er det viktig at strategien tar 
tilstrekkelig høyde for mobilitetsutfordringene både på kort og lang sikt. 
 



  
 
 

  
 
 

 

På bakgrunn av at jernbane og togtilbud er den enkeltfaktoren som i størst grad vil påvirke 
framtidig utvikling, må Intercity-tiltakene prioriteres.   
 
 
 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 
Saksutredningen utgjør uttalelsen fra Gausdal kommune.  
 
Gausdal kommune må i neste fase inkluderes i dette samarbeidet, i og med at kommunen er en 
del av Lillehammer-regionen og de felles satsingene denne regionen har. 
 
 
Formannskapet behandlet saken den 19.03.2019 sak 19/19  
 
Behandling:  
Formannskapet er positive til essensen i høringsuttalelsen, men ber administrasjonen om å utforme 
et forslag til en revidering av ordlyden ut fra formannskapets innspill til behandlingen i 
kommunestyret.   
  
Det ble votert over rådmannens innstilling i saken. Enstemmig vedtatt.  
 
--- 
 
Rådmannen har etter behandlingen i formannskapet, og i samråd med ordfører, laget et revidert 
høringsforslag. Dette går som innstilling til kommunestyret.  
 
Innstilling:  
 
Høringsuttalelse fra Gausdal kommune:  
 
I Lillehammer-regionen er det svært mye samfunnsrettet samarbeid, vi representerer et felles 
bo- og arbeidsmarked, har et felles regionråd og mange felles satsinger, inkludert felles 
reiselivsstrategi. På denne bakgrunn ønsker Gausdal kommune å bli en aktiv part i neste fase av 
Mjøsby-samarbeidet.  
  
Om visjoner og strategier 
Det er formulert gode visjoner, mål, utfordringer og muligheter.  
 
I oversikten i kapittel 2 over den regionale areal- og transportstrukturen er Hafjell, Nordseter 
og Sjusjøen er kategorisert som «Regionale reiselivsdestinasjoner.» I regionen har vi felles 
reiselivssatsing gjennom Snowball og Visit Lillehammer.  Det er mange fritidsboliger og 



  
 
 

  
 
 

 

deltidsinnbyggere i våre områder også, og vi anmoder om at Skeikampen blir inkludert når 
mobilitetsutfordringene skal løses.  
 
Handlingsprogram 
For å gjennomføre strategien er det utarbeidet et handlingsprogram.  

Flere av tiltakene må uavhengig av en felles strategi forventes utført av de ulike ansvarlige 
aktører.  Noen av tiltakene/utredningene vil forutsette et forpliktende samarbeid mellom flere 
aktører. Gausdal kommune går inn for at disse tiltakene/utredningene prioriteres:  

H18 IC-utbygging til Hamar og Lillehammer  
H15 Revisjon av Nasjonal Transportplan (NTP) og Samferdselsplan for fylkeskommunen  
H17 Utrede muligheter for bypakker/styrket finansiering av et helhetlig transportsystem 
H27 Definere og utvikle regionalt stamnett for kollektivtransport  
H29 Utvikle et helhetlig mobilitetskonsept  
H30 Utvikle et samordnet/felles takst- og billettsystem 
H31 Knutepunktutvikling 
H33 Utvikle strategi for sykkel og plan for infrastruktur for sykkel  
H37 Utarbeide logistikkplaner for de regionale byene 
H8 Interkommunal / regional areal- og transportplan for Hafjell, Sjusjøen / Nordseter  
 
Punkt H8 må inkludere Skeikampen. På bakgrunn av det høye antall fritidsboliger og 
deltidsinnbyggere i Lillehammerregionen og Ringsaker, er det viktig at strategien tar 
tilstrekkelig høyde for mobilitetsutfordringene både på kort og lang sikt. 
 
Segalstad Bru, kommunesenteret i Gausdal, må også innbefattes i utviklingen av «regionale byer 
og tettsteder». 
 
På bakgrunn av at jernbane og togtilbud er den enkeltfaktoren som i størst grad vil påvirke 
framtidig utvikling, må Intercity-tiltakene ha høyest prioritet.   


