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Saken behandles slik: 
 
UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKNR 
Regionrådet 14.3.2019 
 
FELLES AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR MJØSREGIONEN 
 
Regionkoordinators innstilling: 

1. Regionrådet for Lillehammerregionen slutter seg i hovedtrekk til forslag til felles 
areal- og transportstrategi for Mjøsbyen. 

2. Regionrådet støtter den foreslåtte areal- og transportstrukturen og tilhørende forslag 
til strategier og prioriteringer og innholdet i handlingsprogrammet. 

3. Regionrådet ber om at partene prioriterer handlingsplan/tiltak slik det framgår av 
saksutredningen. 

4. På bakgrunn av at jernbane og togtilbud er den enkeltfaktoren som i størst grad vil 
påvirke framtidig utviking av byer og tettsteder i Mjøsbyen, oppfordres alle parter og 
aktører til å arbeide for at Intercity-tiltakene blir gjennomført så fort som praktisk 
mulig. 

5. Regionrådet anbefaler en kritisk gjennomgang av planbehov og organisering, også 
slik at de kommuner og regioner det gjelder blir sentrale i arbeidet og at det bidrar til 
kompetanseutvikling lokalt.  Videre må planbehovet tas opp i kommende arbeid med 
regional og kommunale planstrategier. 

6. Regionrådet ber om at forhold Øyer kommune tar opp i sin kommentar, tydeliggjøres 
i dokumentet. 

7. Regionrådet vil understreke nødvendigheten av at det inngås samarbeidsavtaler for 
gjennomføring av strategien. 

8. Saksutredningen og vedtak utgjør til sammen regionrådets uttalelse i saken. 
 

 
Vedlegg: 
Felles areal- og transportstrategi for Mjøsbyen, Høringsutgave januar 2019 
Høringsbrev datert 25. januar 2019 
 
Sammendrag: 
I denne saken foreslår regionkoordinator at regionrådet slutter seg til hovedtrekkene i 
forslaget til felles areal- og transportstrategi for Mjøsbyen.  Det gjelder også 
handlingsprogrammet hvor regionen foreslår prioriteringer slik det framgår av 
saksframlegget.  Det anmodes om en kritisk gjennomgang av planbehov som følge av 
strategien, og at planarbeid organiseres på en måte som ivaretar lokale hensyn og 
kompetanseutvikling. 
 



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. 
 
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 
tilplasning. Tidsperspektivet for strategiarbeidet er langsiktig (2050). 
 
Utfordringene som er identifisert i kunnskapsgrunnlaget, indikerer at det er behov or 
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). 
 
Det vises til sakens vedlegg. 
 
Vurdering: 
I høringsbrev bes høringsinstansene om å gi tilbakemelding på strategidokumentet som 
helhet, den foreslåtte areal- og transportstrukturen og tilhørende forslag til strategier, 
prioriteringer og handlingsprogram. 
 
Visjoner og strategier 
Utkast til Felles areal- og transportstrategi for Mjøsbyen er et godt og gjennomarbeidet 
dokument.  Arbeidet har vært gjenstand for en omfattende prosess med mange involverte 
parter.  Lillehammer og Øyer har vært representert både i styringsgruppe og arbeidsgruppe.  
Kommunene har dermed sittet tett på hele prosessen og utforming av forslagene slik de 
framgår.  Det er derfor ikke vanskelig å slutte seg til visjoner, mål, utfordringer og 
muligheter slik det presenteres i kapittel 1.  Det gjelder også oversikten i kapittel 2 over den 
regionale areal- og transportstrukturen.  Her registrerer vi at Hafjell, Nordseter og Sjusjøen 
er kategorisert som Regionale reiselivsdestinasjoner.  På bakgrunn av det høye antall 
fritidsboliger og deltidsinnbyggere i disse områdene, er det viktig at strategien tar 
tilstrekkelig høyde for å løse mobilitetsutfordringene både på kort og lang sikt. 
 
Arealstrategier i kapittel 3 og transportstrategier i kapittel 4 er det også vanskelig å ikke 
slutte seg til.   
 
Handlingsprogram 
For å gjennomføre strategien er det utarbeidet et handlingsprogram. Forslaget til 
handlingsprogram slik det framgår av høringsutkastet er meget ambisiøst og med svært 
mange tiltak. 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. Handlingsprogrammet bør i stor grad prioritere tiltak/utredninger med 
hovedvekt på et transportsystem som knytter den flerkjernede regionen bedre sammen og 
med effektive og universelt utformet knutepunkter med enkle overganger mellom ulike 
transportmidler, sykkel og gange.  

Følgende tiltak/utredninger bør prioriteres:  
 
H18 IC-utbygging til Hamar og Lillehammer  
H15 Revisjon av Nasjonal Transportplan (NTP) og Samferdselsplan for fylkeskommunen(e)  
H16 Påvirkningsarbeid for å kunne etablere statlig belønningsordning/byvekstavtale for  
        mellomstore byområder  
H17 Utrede muligheter for bypakker/styrket finansiering av et helhetlig transportsystem 
H21 Utrede helårs hurtigbåtforbindelse Hamar-Gjøvik  
H23 Pådriver for planlegging av rv 4 fra Raufoss, gjennom Gjøvik til Mjøsbrua  
H27 Definere og utvikle regionalt stamnett for kollektivtransport  
H29 Utvikle et helhetlig mobilitetskonsept  
H30 Utvikle et samordnet/felles takst- og billettsystem 
H31 Knutepunktutvikling 



H32 Sykkelbysamarbeid i Mjøsbyen  
H33 Utvikle strategi for sykkel og plan for infrastruktur for sykkel i Mjøsbyen  
H34 Utvikle gåstrategi for prioriterte vekstområder i Mjøsbyen  
H35 Utvikle felles parkeringsstrategi og konsept for pendlerparkering i Mjøsbyen  
H37 Utarbeide logistikkplaner for de regionale byene 
 
H8 Interkommunal / regional areal- og transportplan for Hafjell, Sjusjøen / Nordseter  
H9 Samarbeid om interkommunal plan for fjellområdene Øyer, Lillehammer, Ringsaker, 
      Hamar, Løten og Åmot.  
H7 Samarbeid om å videreutvikle og sikre Mjøsas Strandsone 
 
På bakgrunn av at jernbane og togtilbud er den enkeltfaktoren som i størst grad vil påvirke 
framtidig utviking av byer og tettsteder i Mjøsbyen, må alle alle parter og aktører arbeide 
sammen for at utbygging og gjennomføring skjer så fort som praktisk mulig. 
 
 
Planer og planlegging 
Handlingsprogrammet inneholder en rekke forslag om planer og planlegging som følge av 
strategien.  Vi mener det er behov for en kritisk gjennomgang av forslagene.  Det gjelder 
både antall, tema og hvordan arbeid og prosesser er tenkt forankret og organisert.  Det 
framgår at fylkeskommunen foreslås som ansvarlig for en rekke planer.  I erkjennelsen av at 
det er i kommunene aktivitetene, utfordringene og problemene finner sted, er det viktig at 
dette tas hensyn til når planarbeid organiseres.  Planarbeid som angår kommuner direkte bør 
kunne gjennomføres på en slik måte at det bidrar til samarbeid mellom kommunene, 
kompetanseoppbygging og styrking av lokale fagmiljøer.  
 
Som det framgår av dokumentet, er ikke areal- og transportstrategien for Mjøsbyen juridisk 
bindene, men den skal legges til grunn for framtidig arbeid med samordnet areal- og 
transportplanlegging i regionen.  Det gjelder også den enkelte kommune, og betyr at 
kommunene forventes å følge opp strategien i kommende planlegging, saksbehandling og 
øvrige beslutningsprosesser. 
 
Samarbeidsavtaler 
Som det går fram av dokumentet, foreslås å utarbeide samarbeidsavtaler for det videre 
arbeidet.  Styringsgruppa skal ta stilling til dette etter høringen.  Vi vil sterkt understreke 
nødvendigheten av at det inngås samarbeidsavtaler i kjølvannet av strategiarbeidet.  Uten 
forpliktende samarbeidsavtaler mellom partene vil strategien vanskelig la seg gjennomføre. 
 
Lillehammer kommunes kommentarer og innspill  
I Lillehammer pågår arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel og 
kommunedelplan for Lillehammer by (Byplanen). Hovedgrep for kommuneplanens arealdel 
er fortetting og flerkjernestruktur, og hovedgrep for Byplanen er fortetting og transformasjon 
ved byvekst innenfra. Gjennom arbeidet med planene er det utarbeidet et grundig 
kunnskapsgrunnlag som planforslagene baserer seg på.  Nye og endrede nasjonale 
forventninger, føringer og statlige planretningslinjer følges opp gjennom planarbeidet. 
 
Lillehammer kommune, Oppland fylkeskommune, Statens Vegvesen og Lillehammer 
Næringsforening har i samarbeid utarbeidet en strategi for areal og transportutvikling med 
handlingsprogram. Strategidokumentet Byutvikling 2044 ble vedtatt av kommunestyret i juni 



2016. Det overordnede målet har vært å øke samhandlingen og gjennomføringsevnen 
aktørene imellom innen areal- og transportplanleggingen, og omfatter både strategiutforming 
og gjennomføring av tiltak. Strategidokumentet er lagt til grunn i pågående planprosesser 
med revisjon av kommuneplanens arealdel og byplanen.   
    
Utkast til felles areal- og transportsstrategi for Mjøsbyen viderefører og konkretiserer 
nasjonale mål og føringer for areal- og transportplanlegging. Det er et godt og 
gjennomarbeidet dokument og representerer slik vi ser det, ingen konflikter i forhold til 
Lillehammer kommunes planer, strategier og pågående planprosesser. 
 
Øyer kommunes kommentarer og innspill 
Hytte og reiselivsdestinasjon vs. lokalsamfunn  
I ATS for Mjøsbyen er Øyer utpekt som lokalsamfunn, mens Øyer/Hafjell er en regional 
reiselivsdestinasjon sammen med Nordseter og Sjusjøen (side 18, 19 og 24). 
For Øyer kommune er strategien uklar. Gjelder den for Øyer som lokalt kommunesenter, som 
skal opprettholdes uten å være en av de prioriterte regionale vekstområdene eller for 
Øyer/Hafjell som en regional reiselivsdestinasjon?  Det er forståelig at Sjusjøen og 
Nordseter er holdt utenfor Lillehammer og Brumunddal/Moelv da disse destinasjonene ligger 
som satellitter utenfor regionale vekstområder, men for Øyer kommune er det lokale 
kommunesenteret og reiselivsdestinasjonen Øyer/Hafjell så tett inntil hverandre at de 
fungerer som et sted.   
 
I strategien (side 28) står det at områdene ligger innenfor plangrense til Regional plan for 
Rondane-Sølenkletten, dette stemmer ikke for Hafjell. Hele destinasjonen Hafjell ligger 
innenfor Kommunedelplanen for Øyer sør og denne planen er ikke omfattet av regional 
villreinplan. Hafjell destinasjonen har to tyngdepunkt, målområdet til Hafjell, samt i lisiden 
opp til Mosetertoppen og Ilsetra.  ATS Mjøsbyen har i strategien blant annet konsentrert seg 
om utfordringer med tanke på villrein, dette er mindre aktuelt i Øyer med tanke på 
utbyggingspress.  
Som det er nevnt i strategien bør Øyer jobbe aktivt med å fokusere på hvordan Hafjell som 
destinasjon bør utvikles i nedre del av området og i tilknytning til Øyer sentrum. Dette burde 
komme Med nærheten til E6 og jernbane samt nærhet mellom fritidsboliger, aktiviteter og 
handelssentrum, er Øyer/Hafjell en fremtidsrettet og miljøvennlig destinasjon.  
 
Kollektivknutepunkt   
Definisjonen på et kollektivknutepunkt er at dette gjelder for to eller flere 
kollektivtransportmidler med høy frekvens. Der disse krysser eller tangerer hverandre. Vi 
lurer på hva ATS Mjøsbyen legger i dette begreper mtp. Øyer/Granrudmoen. På side 44 står 
det at Øyer/Granrudmoen er et av kollektivknutepunktene som for øvrig skal prioriteres i 
tillegg til de større regionale kollektivknutepunktene. Tenker man i denne sammenheng 
Øyers kobling til Hunderfossen eller Øyer stasjon som ligger på vestsiden av Lågen?  
Øyer bør etablere en kollektivterminal i sentrum for buss. Dersom togfrekvensen/stopp i 
Øyer øker i fremtiden, bør det etableres skyttelbusser mellom sentrum og jernbanen på 
vestsiden. I Øyer bør det også vurderes kollektivrutenett opp i Hafjell; Mosetertoppen og 
Ilsetra.   
 
Kommunedelplan Øyer sør og reguleringsplan for E6. 
Punkt H5 i handlingsprogrammet er å bidra i arbeidet med kommunedelplan for Øyer/ 
Granrudmoen/Hafjell. Dette er et pågående planarbeid, dvs. det er en revidering av 
Kommunedelplanen for Øyer sør, der nevnte områder inngår. Navnet i handlingsplanen bør 



korrigeres. Øyer kommune har et mål om å vedta planen i 2020 og med første gangs høring 
høsten 2019. Øyer kommune jobber med denne nå. Dvs. at tidsperspektivet i 
handlingsprogrammet er for langt. I tillegg arbeider Nye Veier AS med ny reguleringsplan 
for E6 Storhove – Øyer, denne reguleringsplanen skal etter planen legges ut på høring 
sommeren 2019. E6 planen vil kunne medføre større endringer i Øyer avhengig av 
kryssløsninger som velges og trasevalg. Øyer kommune er svært positive til bidrag fra ATS 
Mjøsbyen i dette arbeidet. Det forutsetter imidlertid at samarbeidet på aktuelle områder 
kommer i gang umiddelbart.  
 
Konklusjon: 
Forslaget til Felles areal- og transportstrategi for Mjøsbyen er et godt, og gjennomarbeidet 
dokument.  Det har vært en omfattende prosess med bred involvering, og både Lillehammer 
og Øyer har vært representert i prosjektorganisasjonen.  
Det foreslås tilslutning til strategidokumentet som helhet, foreslått areal- og 
transportstruktukturer og forslag til strategier og handlingsprogram.  Regionens forslag når 
det gjelder handlingsprogrammet framgår av saksutredningen.   
 
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. 
 
Handlingsprogrammet er svært ambisiøst og viser til et omfattende behov for planlegging 
som en følge av strategien.  Det anbefales en kritisk gjennomgang av planbehov og 
organisering, også slik at de kommuner og regioner det gjelder blir sentrale i arbeidet og at 
det bidrar til kompetanseutvikling lokalt.  Videre må planbehovet tas opp i kommende arbeid 
med regional og kommunale planstrategier. 
 
De forhold som Øyer kommune tar opp i sin kommentar, bør tydeliggjøres i dokumentet. 
Nødvendigheten av at det inngås samarbeidsavtaler for gjennomføring av strategien 
understrekes. 
 
På bakgrunn av at jernbane og togtilbud er den enkeltfaktoren som i størst grad vil påvirke 
framtidig utviking av byer og tettsteder i Mjøsbyen, oppfordres alle parter og aktører til å 
arbeide for at Intercity-tiltakene blir gjennomført så fort som praktisk mulig. 
 
Det foreslås at regionrådets vedtak vedlagt saksutredningen samlet utgjør uttalelsen fra 
Lillehammerregionen. 
 
 
Lillehammer,  7. mars 2019 
 
 
Hanne Mari Nyhus 
Fung regionkoordinator 

  

  
 
 
 
 


