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Hensikten med dagens møte

● Følge opp verkstedet som ble gjennomført i januar

● Presentere aktuelle konsepter og hvordan disse når målene 
som er satt

● Diskutere hvilke konsepter dere anbefaler at bør tas med 
videre, og hvorfor
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Referansegruppemøte

Program for dagen:

09.30 Vi tar opp tråden fra ideverkstedet. Hva er gjort? Hovedgrep.

10.05 Presentasjon av konsepter: By (parsell Raufoss – Gjøvik/Ramberget

10.35 Presentasjon av konsepter fortsetter:
• Strekning (parsellene Ramberget – Mjøsbrua og Jaren – Raufoss)
• Jernbanen (Oslo – Moelv)

11.30 Lunsj

12.15 Gruppearbeid: hvilke konsepter mener dere bør tas med videre? Hvorfor?

13.30 Plenum: Gruppene presenterer sine prioriteringer og anbefaling 

13.50 Avslutning



Hva er et konsept?

Prinsippløsning som ivaretar et sett av 
definerte behov og overordnede prioriteringer.

● Tankekonstruksjon 

● Ulike konsepter kan løse samme problem

● Konseptene skal være reelle alternativer i betydningen 
gjensidig utelukkende

(Finansdepartementet, veileder nr.3)
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Vi tar opp tråden….
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Raufoss – Gjøvik/Ramberget

Paul Berger

Statens vegvesen Region øst

Parsell 2: 
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Ole Seegaard
Statens vegvesen

Parsell 1 og 3: 

15.06.2015

Strekning: Jaren – Raufoss og 
Ramberget - Mjøsbrua



Hege Selbekk
Plan og utvikling 

Jernbaneverket

Jernbanen:
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Oslo - Moelv
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Lunsj til 12.15
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Oversikt over konseptene 

Oppsummering
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Prosjektleder
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Raufoss – Gjøvik (Ramberget)
● Bilbasert

– Bilkonseptet har hovedfokus på løsninger for bil og transport ved utbygging av vegnettet slik at det får 
en standard som kan etterkomme dagens og framtidens sine krav til trafikksikkerhet og 
transportbehov. Flere hovedvegstrekninger går i tunnel og det er fokus på firefelts.

● Kollektivbasert

– Fokuserer på muligheten for å dekke størst mulig del av det motoriserte transportbehovet ved bruk av 
kollektive transportmidler. Sentralt i konseptet er tiltak som vil styrke kollektivtransportens 
konkurranseevne i forhold til bruk av privatbil. Tiltaket innebærer offensiv kollektivsatsing i 
kombinasjon med restriktive tiltak som køprising og parkeringsrestriksjoner. Konseptet inneholder 
også utbedring av sentrale veglenker, etablering av sammenhengende gang- og sykkelvegnett, 
trafikksikkerhetstiltak og oppgradering av gatemiljø i sentrum.

● Byutvikling Gjøvik
– Tiltak som gir best mulig ønsket byutvikling, samt avlastet bygatene i sentrum for biltrafikk. 

Transporttiltakene kombineres med restriktive tiltak og det er fokus på kompakt og effektiv areal og 
transportutvikling. Det forutsettes at den totale vegkapasiteten ikke økes. Det er fokus på tiltak knyttet 
til gående og syklende, samt kollektivtrafikk inn mot Gjøvik. I konseptet inngår også et nytt 
parkeringsanlegg, samt at rv.4 legges i en kort tunnel/kulvert ved Mjøsstranda.

● Mjøsregion
– Gir rom for eventuelt kraftig befolkningsvekst hvor miljøvennlig og effektiv transportsystem 

tilfredsstilles. Forutsettes at en gjennomfører en arealpolitikk som innebærer en fortetting i prioriterte 
tettsteder/knutepunkter og by sentra. Det er fokus på utvikling av knutepunktene Raufoss, Kapp, Lena 
og Reinsvoll, i tillegg til sentrumsutvikling i Gjøvik. Videre er det vektlagt godt utbygd kollektivtilbud 
mellom knutepunktene og by sentra. Det regionale perspektivet er i fokus hvor en også betrakter 
sammen kobling av Dovrebanen og Gjøvikbanen. Konseptet er vurdert med to hovedalternativer knyttet 
til sammenkobling av Gjøvikbanen og Dovrebanen. Alternativ A er forlengelse av Gjøvikbanen i en ny 
jernbanetrase nord for Gjøvik og en sammenkobling med Dovrebanen ved Moelv. Alternativ B er en ny 
tverrforbindelse mellom Gjøvik og Hamar knyttet til både jernbane og veg.

By (parsell 2)
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Jaren - Raufoss

Strekning (parsell 1)
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Gjøvik/Ramberget - Mjøsbrua

Strekning (parsell 3)
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Oslo - Moelv

Jernbane
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Hvilke konsepter bør vi gå videre med? Og 
hvorfor? Er det konsepter som mangler?

By: Raufoss-Gjøvik/Ramberget

Metode:
1. Samtal i gruppen. La alle komme til orde!
2. Bruk utdelte ark
3. Prioriter rekkefølgen på konseptene (pr parsell). Argumenter for 

hvorfor disse bør prioriteres. Sterke sider.
4. Forbered presentasjon – hvilken prioritering vil dere formidle i 

plenum?



Hvilke konsepter bør vi gå videre med? 
Og hvorfor? Er det konsepter som 
mangler?

Strekningen Jaren - Raufoss

Metode:
1. Samtal i gruppen 
2. Bruk utdelte ark
3. Prioriter rekkefølgen på konseptene (pr parsell). Argumenter for 

hvorfor disse bør prioriteres. Sterke sider.
4. Forbered presentasjon – hvilken prioritering vil dere formidle i 

plenum?



Hvilke konsepter bør vi gå videre med? 
Og hvorfor? Er det konsepter som 
mangler?

Strekningen Ramberget - Mjøsbrua

Metode:
1. Samtal i gruppen 
2. Bruk utdelte ark
3. Prioriter rekkefølgen på konseptene (pr parsell). Argumenter for 

hvorfor disse bør prioriteres. Sterke sider.
4. Forbered presentasjon – hvilken prioritering vil dere formidle i 

plenum?



Hvilke konsepter bør vi gå videre med? 
Og hvorfor? Er det konsepter som 
mangler?

Jernbanen: Oslo - Moelv

Samtal i gruppen 

1. Bruk utdelte ark

2. Prioriter rekkefølgen på konseptene (pr parsell). Argumenter for 
hvorfor disse bør prioriteres. Sterke sider.

3. Forbered presentasjon – hvilken prioritering vil dere formidle i 
plenum?



Illustrasjon plenum?

● Bilde som står på mens gruppene presenter
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Hva skjer videre?

Avslutning
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Vel hjem!


