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Hvorfor Mjøsbyen?



• Satsing på samarbeid for den enkelte byområde 
eller -region gir ringvirkninger.

• En mer attraktiv og konkurransedyktig region vil 
kunne gi større muligheter til å opprettholde 
dagens bosettingsmønster og videreutvikling for 
både Mjøsbyen og det øvrige omlandet i 
Innlandet.

Sterkere byer/regioner 
vil gi større muligheter 
for hele Innlandet



Skal Mjøsbyen bli 
konkurransedyktig og attraktiv, 

må vi unne naboen vekst



Regionalt samarbeid for en større byregion, under 
navnet «Mjøsbyen»



• Kommunene sluttet seg 
til strategien gjennom 
vedtak i 2019.

• Vedtatt i Innlandet 
fylkeskommune i april 
2020 

• Samarbeidsavtale 
vedtatt oktober 2021

Strategien ble til gjennom 
en omfattende kunnskaps-, 
strategi- og dialogprosess i 
2017 – 2019 der 
kommunene, 
fylkeskommunene og 
statlige etater deltok aktivt. 

Samarbeidspartnere:
• 11 kommuner
• 1 fylkeskommune
• 3 statsetater

Areal- og transportstrategi for Mjøsbyen     



• Strategien har et langsiktig perspektiv (2050), 
mens handlingsprogrammet følger opp 
strategiene på kort sikt (2019-23) og mellomlang 
sikt (2024-2033). 

• En samarbeidsavtale skal sikre fortsatt dialog og 
forpliktende samarbeid mellom aktørene 

• Mjøsbyen vil være en dynamisk samarbeids- og 
utviklingsarena for partnerne. Innholdet i 
samarbeidet kan utvikle seg over tid. 

Mjøsbyen er en samarbeidsarena for utvikling av en 
mer konkurransedyktig- og bærekraftig region



• Sterkere byer og tettsteder vil kunne styrke resten av Mjøsbyen og Innlandet

• Utvikle attraktive og kompakte byer og tettsteder med kvalitet

• Utvikle et helhetlig og «sømløst» transportsystem og med bruk av ny teknologi

• Jernbanen er ryggraden i det kollektive transportsystemet

• Gjenstående deler av hovedvegnettet skal fullføres

• Utvikling av kollektivknutepunkter og pendlerparkering for effektiv overgang fra 
bil til kollektivtransport

• Utvikle sykkel- og gåstrategi for prioriterte byer og tettsteder i Mjøsbyen

• Samarbeide om felles parkeringspolitikk

• Utrede muligheter for styrket finansiering og nye forpliktende 
samarbeidsformer mellom stat, fylkeskommune og kommuner om mobilitet og 
byutvikling

De viktigste målene i strategien



Tilskuddsordningen for klima- og miljøvennlig 
byutvikling og god framkommelighet 

«Det bør vurderes en utvidelse av 
ordningen til flere byområder ved 
neste rullering av NTP.»

• Ny fireårig tilskuddsordning i NTP 2022-2033 -
totalt 600 mill. kr tidlig i planperioden

• Hensikten er å legge til rette for en klima- og 
miljøvennlig byutvikling og god framkommelighet.

• De aktuelle byområdene er Bodø, Ålesund, 
Haugesund, Vestfoldbyen og Arendal/Grimstad 
(Nettverket bærekraftige regionbyer).

Flertallsmerknad fra Transport- og kommunikasjonskomiteens 

behandling av Nasjonal transportplan 2022-2033

Nullvekstmål er avgjørende for å 
for å komme inn under 
tilskuddsordning!



Hvorfor nullvekstmål?





Hva er nullvekstmålet?

• En nasjonal forutsetning for at det skal 
være aktuelt med belønningsmidler.

• Veksten i persontransporten tas med 
kollektivtransport, sykling og gange.

• Det betyr at vi ikke skal kjøre mer bil 
enn i dag – selv om befolkningen øker.



De som trenger å kjøre bil 
skal i fremdeles kjøre bil!



Nullvekstmålet for Mjøsbyen

Personbiltrafikk i hele avtaleområdet 

Vil gjelde personbiltrafikk inn og ut av 

Gausdal, Øyer, Lillehammer, Ringsaker, 

Hamar, Løten, Elverum, Stange, Gjøvik, 

Vestre Toten og Østre Toten.

Unntak

Gjennomgangstrafikk: trafikk som  verken 

starter eller stopper i kommunene i 

avtaleområdet 

Nærings- og nyttetransport: gods-, vare -

og tjenestetransport (med små og store 

kjøretøy)



Gevinster av nullvekstmålet

• Måloppnåelse har flere positive konsekvenser for folkehelse og 
økonomi: 

• Mindre behov for å bygge ut ny infrastruktur

• Mindre behov for areal til parkering

• Køene reduseres

• Trafikkulykkene reduseres

• Mindre støy

• Mindre svevestøv

• Elbiler bidrar også med behov for infrastruktur og parkering, 
køer, ulykker, støy og svevestøv og er derfor omfattet av 
nullvekstmålet.



De aller fleste reisene i Mjøsbyen vil være bilreiser 
selv om nullvekstmålet nås

Beregnet antall turer per døgn for befolkningen i Mjøsbyen i 2022 og i 2037 gitt oppnåelse av nullvekstmålet. 
Basert på RVU-data 2013/2014 / Urbanet Analyse rapport 104/2018.*
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Nullvekstmålet 
handler om å reise 
kollektivt, sykle og gå 
når du kan, men du 
kan fremdeles  kjøre 
bil når du må. 



Mange korte reiser: Nesten 40 prosent av 
reisene er under 3 kilometer lange.



Gjelder for byområdene og regionale reiser



Det skal ikke så mye endring til

Hvis alle dropper én bilreise i uka 

kommer vi langt!



Hvordan gjøres dette i praksis?
• I første fase er viktigst å vedta ambisjon om 

nullvekstmålet

• I neste fase vil tiltakene og budsjettet fastsettes 
etter forhandlinger og avtale med staten

Spesifikke tiltak og konkrete måltall fastsettes etter hvilke rammer vi får av staten og de vi skaper 
selv



Fremdrift

Hvordan arbeidet legges opp om behovet for en 
politisk tilslutning av nullvekstmålet



Justert fremdrift for arbeidet med NTP

September 2022

SD og NFD sender 
utredningsoppdraget til 

virksomhetene

Sen høst 2022

SD  og NFD sender 
prioriteringsoppdraget til 

virksomhetene

22. jan 2023

Transportvirksomhetene 
leverer svar på utrednings-

oppdraget til SD

30. mars 2023

Transportvirksomhetene  
leverer svar på prioriterings-

oppdraget til SD

Høst 2023

Transportvirksomhetene 
sender oppdatert tallgrunnlag 

for prioritering til SD

Vår 2024

SD og NFD legger frem 
stortingsmeldingen om NTP

NTP-prosessen er fremskyndet med 

ett år

SD  jobber med oppdrag, innspill, høringer og stortingsmelding  



Vår aktivitet må tilpasses NTP-prosessen

Viktig første steg: oppfølging av nullvekstmålet ift. statlige krav og videre prosess

Behandlet på styringsmøtet 15. september

Regionale administrative 
forankringsmøter om 

nullvekstmålet

Forankringsmøter i formannskap, 
planutvalg og/eller kommunestyrer

November 2022
Styringsgruppas anbefaling 

om nullvekstmål for 
Mjøsbyen

Vår 2023
Styringsgruppas vedtak om 
nullvekstmål for Mjøsbyen

Videre oppfølging av 
nullvekstmålet

Kommunale vedtak vinter 
2023 om nullvekstmål for 

Mjøsbyen



• Dagens regjering er opptatt av å ta hele landet i bruk, må vises i praksis!

• Stortinget har bedt om at utvidelse av den nye tilskuddsordningen vurderes.

• Vi har vedtak gjennom samarbeidsavtalen for Mjøsbyen og ATP-strategien.

• Nasjonal transportplan 2022-2033 vektlegger små byers betydning: «Små byer og 
deres omland er [….] viktige knutepunkter for befolkning og næringsliv i sin region, 
og dermed for regjeringens regional- og distriktspolitiske mål om regional balanse.»

• Mye transport som følge av bl.a. fritidsreiser og gjennomreiser av nasjonal interesse.

• Det er allerede tatt i bruk bompengefinansiering på hovedvegene i området.

Mange grunner til at vi kan lykkes!



Hele Innlandet bør støtte opp om arbeidet med å få «Mjøsbyen» inn i
NTP. Når den totale potten for kollektivtrafikken vår blir større, kommer 
det hele Innlandet til gode. 




