
 
 

 
 

 

SAKSPROTOKOLL - FELLES AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI 
FOR MJØSBYEN - HØRING  
 
 
Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 20/19 den 28.03.2019. 
 
Behandling: 
 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak/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.   
 
 
 


