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Hva er KVU og KS1?
En konseptvalgsutredning (KVU) er en statlig, faglig utredning bestilt av Samferdselsdepartementet.
Stortinget har bestemt at en KVU skal gjennomføres for alle statlige investeringer med antatt
kostnad over 750 millioner kr, eller for investeringer som kan komme til å bli ﬁnansiert med
bompenger. Utredningen foregår før planlegging etter plan- og bygningsloven. Utredningen skal i
tillegg kvalitetssikres av eksterne (KS1), og legges ut på høring parallelt med KS1.
Bakgrunnen for konseptvalgutredning er at staten ønsker å ha bedre styring på store prosjekter.
Målet er at dette skal bidra til mer strategiske vurderinger tidlig i planleggingen, samt å få en
mer helhetlig utvikling av transportnettet. En KVU må inneholde en situasjonsbeskrivelse og en
behovsanalyse der alle interessenter er representert.

4-trinnsmetodikken
Konseptutviklingen går fra idé til mulig løsning etter en systematisk framgangsmåte for å generere
konsepter kalt 4-trinnsmetodikken. Med konsept menes en prinsippløsning som tilfredsstiller ett
eller flere behov. Metoden sikrer at også andre tiltak enn utbygging blir vurdert samt gir et godt
grunnlag for videre arbeid.
Trinn 1. Virkemidler som kan redusere transportbehovet og endre valg av transportmiddel.
Trinn 2. Virkemidler som kan effektivisere bruken av eksisterende infrastruktur.
Trinn 3. Mindre ombygginger av eksisterende infrastruktur (begrensede utbyggingstiltak).
Trinn 4. Større utbygging av eksisterende og ny infrastruktur (større ombygginger eller ny trasé).

Hvorfor idéverksted?
Konseptvalgutredningen åpner for at alle parter som på en eller annen måte blir berørt får bidra
med ideer og drøfte behov. Hensikten er å få et så bredt samfunnsperspektiv som mulig. Som del
av arbeidet med konseptvalgutredning for rv. 4 Lygna - Mjøsbrua ble det arrangert et idéverksted
på Gjøvik 28. - 29. januar 2015 med omlag 70 deltakere som representerte lokale og regionale
myndigheter, næringsliv og organisasjoner. Denne rapporten oppsummerer tanker, ideer og
synspunkter som kom fram i løpet av idéverkstedet. Rapporten er tilgjengelig på vegvesen.no og vil
følge med som vedlegg til konseptvalgutredningen.

Introduksjon og forventninger - KVU 2015
5

4

4

33

33

4

33

4

4

4

6

Bestilling av KVU rv. 4 Lyngna - Mjøsbrua
Konseptvalgutredningen for dette prosjektet avgrenses til strekningen rv. 4 Jaren - Mjøsbrua.
Samferdselsdepartementet har bedt om at det geografiske området for jernbanen i utredningen
settes til området Oslo - Gjøvik - Mjøsbrua.
For Gjøvik er det et prosjektutløsende behov å avklare prinsippene for en utvikling av
hovedvegsystemet og jernbanen i og gjennom Gjøvik på kort og lang sikt. Det må tilbys et
effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets behov
for transport og fremmer regional utvikling. Gjøvik skal være en attraktiv og bærekraftig by ved
Mjøsas bredd.
“Det er aktuelt med utbygging/utbedring fra Lygna til Mjøsbrua. Vi ber om at det i KVU-en ses
nærmere på ulike løsninger for utbedring og omlegging av dagens trasé, herunder løsninger for
passering av Gjøvik byområdet. Etaten bes i prosjektplanen/”utfordring for KVU” avklare nærmere
hva som bør være KVUens nedslagsfelt, herunder om det bør foretas en bredere
regional innfallsvinkel hvor rv. 4 bl.a. ses i sammenheng med andre transportformer, Fagernes
lufthavn, Gjøvikbanen og vegforbindelsene rv. 4/E16 Oslo lufthavn/Oslo havn og Fagernes/
Gjøvikområdet”.
(Fra bestillingsbrevet av 6. februar 2014).

Framdrift
Konseptvalgutredningen skal oversendes Samferdselsdepartementet i løpet av våren 2016.
Målet er å ferdigstille utredningen i løpet av 2015.

Introduksjon og forventninger - KVU 2015
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Velkommen til idéverksted!

- Dette er et verksted, det vil si at vi skal jobbe
og produsere. Målet er at det i løpet av disse
to dagene kommer fram innspill og gode
ideer som konseptvalgutredningen skal ta
utgangspunkt i. Dere skal komme med ideer
til løsninger som ivaretar transportbehovet i
regionen i et framtidsperspektiv.
Hensikten med verkstedet er at dere skal
komme fram til et omforent bilde av hvordan
verden mellom Lygna og Mjøsbrua ser ut i
framtiden. Dere skal finne fram til løsninger

som ivaretar transportbehovet og gi deres
innspill til Samferdselsdepartementet gjennom
konseptvalgutredningen (KVU).
Staten vegvesen og Jernbaneverket ønsker
deres kunnskap og det er nå dere har
muligheten til å fortelle disse to statlige etatene
hva de kan og bør jobbe videre med når det
gjelder strekningen Lygna – Mjøsbrua. Slik
introduserte prosesslederne Ingrid Øvsteng og
Cathrine L. Løken verkstedet.

Bidra aktivt!
Lytt til hverandre!
Alle ideer og innspill er velkomne!

Prosesslederne Ingrid Øvsteng (t.v) og Cathrine L. Løken.

8

Hvem er vi og hvordan reiste vi hit?
Det ble gjennomført tre øvelser for å bli kjent og få oversikt over hvem som deltok på
idèverkstedet.

Øvelse hvor gruppa skulle stille seg opp etter alder, arbeidsplass og reisemåte.

antall personer

30

20

10
framkomstmiddel
1
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Forventninger til KVU-arbeidet
Bjørn Iddberg, ordfører i Gjøvik kommune,
har forventning om å få frem et felles bilde
av behov og balanse mellom næringsvekst og
befolkningsvekst. Han etterlyser et helhetlig
bilde for ønsket utvikling av rv. 4 via Gjøvik
og Mjøsbrua. Videre har Iddberg forventning
om å få en felles forståelse om behovet for
ny trasé for rv. 4 grunnet byutviklingen og
miljøsituasjonen i Gjøvik. Han peker på at dette
er en nødvendig vekstkraft for regionsenteret.

John Einar Johansen fra Raufoss industripark,
påpekte at kortest mulig reisetid til
Gardermoen og Europa er viktig. Industri blir
sentralt i framtiden, ikke olje. Industriparken
har 2500 ansatte som er bosatt i fire
omkringliggende kommuner. Det kjører
10 000 vogntog til og fra parken årlig og 60 000
besøkende. Vinterføre er viktig å ta hensyn til,
blant annet på grunn av mange utenlandske
sjåfører.

Silje Johansen fra Gjøvik ungdomsråd,
påpekte at slike prosjekter som dette er tunge
med lang planleggingstid. Arbeidet må derfor
være opplysende og redegjøre for hva som er
gjort og hva som skal gjøres. Johansen håper
gruppearbeidet vil føre fram til noe, og påpekte
at ungdom er fremtiden og de ønsker en trygg
veg og effektiv kjøring. Videre oppfordret hun
til å huske på studentene i regionen slik at
antall studenter bevares eller helst øker.

Hans Seierstad, ordfører i Østre Toten
kommune, innledet med å si at Østre Toten
ikke er en direkte berørt kommune, men
påpekte at å bygge veg opp mot landskapet
er en utfordring. Videre hadde Seierstad
forventning om å bygge en tryggere og tettere
sammenkobling mellom begge sider av Mjøsa,
og mente enighet mellom kommunene er
viktig.

Knut Lehre, ordfører i Gran kommune,
har en forventning om å lære noe nytt. Denne
forventningen er allerede oppnådd, innledet
han. Gran kommune berøres av området som
del av Oppland fylke. Innbyggerne har behov
for å komme seg til skoler, sykehus, etc. Rv. 4
er derfor en viktig ferdselsåre, både nordover
og sørover. Lehre ønsker svar på hvor mye
trafikkøkning det forventes over Hadeland og
peker på at Gjelleråsen er en trafikkork. Videre
adresserer Lehre et ønske om utvidelse av
prosjektstrekningen til Jaren, samt at utvikling
av jernbane og veg sees i sammenheng.
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«Endelig skjer
det noe etter 33 år
uten handling!»
Hans Seierstad

“Transportmulighetene
er avgjørende for hvem
som bosetter seg her»
Silje Johansen

Forventninger til idèverkstedet fra salen
«Det må jobbes med Mjøsbyene som én
kompakt by og man må se hele Mjøsregionen i
sammenheng. Spenningsmomentet er hvordan
jernbanen kommer inn i dette og hvordan det
innvirker på måten vi tenker på. Næringslivet
må melde seg på og delta. Miljøvennlige reiser
er viktig.»

«Jeg har forventning om en engasjert
diskusjon. Viktige momenter er å sette fokus
på jernbanens utvikling, alternativ trasé for rv.
4, ønske om bedre kollektivtilbud mot Moelv,
Gjøvik og Gardermoen. Ønsker å redusere
bilbruken i Gjøvik og fjerne barrieren som rv. 4 i
dag er mot Mjøsa.»

«Jeg har forventning om en omforent og tydelig
anbefaling for transportsystemet på lang sikt.
Vi må være tydelig på hva som må prioriteres
først. Det er en utfordring å knytte Mjøsbyene
sammen og få gods over på jernbane.»

«Næringslivet har behov for den korteste
og mest konkurransedyktige vegen. Jeg har
forventning om et helhetlig tankesett om
hvordan vi legger en ny veg.»

«Jeg har forventning om videre utvikling
av regionen. Jeg er opptatt av miljøsida og
jernbane. Pendlerne er opptatt av jernbanen,
mens næringslivet er opptatt av veg. Mjøsbyen
må bli bærekraftig for å styrke næringslivet.»

«Jeg har forventninger i forhold til å bli satt
inn i problemstillingen. Hvorfor skal man gjøre
noe med vegen? Hva slags rolle har jernbanen
i denne regionen? Dette arbeidet bør se enda
større på det i form av at østsiden av Mjøsbrua
også bør ses på i denne sammenheng.»

«Miljø og ungdom
er framtida»
Sebastian Sandberg

Sebastian Sandberg, Gjøvik ungdomsråd.
Introduksjon og forventninger - KVU 2015
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DAG 1
Program dag 1:

Hva har vi? Hva vil vi? Hvordan kommer vi dit?
09.40

Informasjon om KVU-oppdraget
Forventninger til KVU-arbeidet
Panel med ordførere, ungdom og næringsliv

Pause
10.45

DAGENS SITUASJON: Hva særpreger strekningen Lygna og Mjøsbrua?
Beskrivelse av dagens situasjon. Innledninger ved Statens vegvesen og
Jernbaneverket

11.30

LUNSJ

12.30

DAGENS SITUASJON: Fortsetter
Gruppearbeid

Pause
13.35

BEHOV: Hvilke behov har brukere av byen Gjøvik, vi som reisende,
transportører og næringsaktører i regionen?
Framtidig behov knyttet til samfunn og transport i området .
Gruppearbeid

15.30

Vel hjem – ses i morgen!
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Fakta om rv. 4 Lynga-Mjøsbrua
Jon-Terje Bekken, Statens vegvesen Region øst

For området Lygna - Mjøsbrua forventes en
betydelig befolkningsvekst. Veksten blir størst
der befolkningen allerede er størst, altså i byer
og tettsteder. Gjøvik er motoren, og en stor
andel pendling foregår til og fra Gjøvik, til byer
som Oslo og Lillehammer, men også til mindre
tettsteder.
Når det gjelder dagens trafikkbilde måles
trafikkmengden i ÅDT, altså antall kjøretøy per
døgn. Minst trafikk finner vi ved Lygna, med en
ÅDT på 5 500, mens den største trafikkandelen
går mellom Gjøvik og Mjøsbrua, med en
ÅDT på 11 000. I selve Gjøvik sentrum er
trafikkmengden enda større.
Trafikkstrømmene fordeler seg innad i Gjøvik
kommune og videre i Oppland østover mot
Hedmark, vestover og sørover til resten av
Østlandet.
Når det gjelder sikkerhet og fremkommelighet
er det i dag flere mangler på strekningen.
Avlastet veg og gang- og sykkelvegtilbud
mangler på flere delstrekninger. Standarden på
strekningen varierer i stadige standardsprang
og det er mange avkjørsler på strekningen,
både til offentlig veg og private avkjørsler.

Trafikkstrømmer

28.01.2015

Transportfordelingen i Gjøvik, Østre Toten
og Vestre Toten kjennetegnes av lav
kollektivandel og mange som tar bilen til korte
turer innad i Gjøvik. Her er det potensial for
å få flere reisende til å velge miljøvennlige
transportformer som sykkel og gange.

YDT 2013, Gjennomgangstrafikk
KVU-verksted Rv. 4 Lygna - Mjøsbrua
Kilde: Trafikkundersøkelsen for Gjøvik

Transportmiddelfordeling Gjøvik, Østre Toten og
Vestre Toten
● Lav kollektivandel
● Mange korte turer rundt Gjøvik –
potensial for flere gående og
syklende

28.01.20 15
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KVU-verksted Rv. 4 Lygna - Mjøsbrua

Bystrategi Gjøvik
Paul Høistad Berger, Statens vegvesen Region øst

Byen Gjøvik har 30 000 innbyggere.
Trafikkmengden er stor, og tung industri preger
bybildet. Rv. 4 og jernbanen fremstår som
sterke barrierer. Trafikken i området er økende.

Gjøvik by og noen sentrale utfordringer

30 000 innbyggere

For å møte denne utviklingen kreves gode
samarbeidsarenaer og felles forståelse.
Helhetlig utvikling er viktig. Gjøvik-prosessen
har medført større forutsigbarhet. I 2008
hadde Statens vegvesen syv innsigelser til
kommuneplanens arealdel. Ved revisjon
av kommuneplanen i 2013 hadde Statens
vegvesen ingen innsigelser.

Stor trafikk
Tung industri i
bybildet

Sterke barrierer, Rv4,
jernbane

En 5-årig samarbeidsavtale om areal- og
transportutvikling (2012- 2016) er en del av
strategien, og har vært suksesskriteriet.

Hvordan ser lokaltrafikken ut?
Antall biler pr. døgn

Det er viktig å opprettholde god kontakt med
Mjøsa, sikre en konsentrert byutvikling med et
strekt sentrum preget av miljøvennlig transport.
Det er et ønske at sentrum både skal være
tilgjengelig og attraktivt. Parkeringspolitikken
skal understøtte målet om et levende og
attraktivt sentrum.

Kortere enn

3 km

Kortere enn

5 km

Ca. 7.000

Ca. 7.000 + 11.000 =18.000

Ca. 7.000 + 11.000 + 8.000 = 26.000

Kortere enn 10 km

0

På en vanlig hverdag er det registrert rundt
66 865 bilturer rundt sentrum. Rundt 18 000
bilreiser i Gjøvik er kortere enn
5 km hver dag. En trafikkundersøkelse i 2014
viser følgende fordeling av reisemål i Gjøvik:
- arbeid 47 %
- innkjøp/service 20 %
- tjeneste 14 %
- fritid/privat besøk 13 %
- skole/utdanning 6 %

5000

10000

15000

20000

25000

30000

04.02.2015

God kontakt med Mjøsa
Konsentrert byutvikling
Sterkt sentrum
Miljøvennlig transport

Det er omtrent dobbelt så mange reiser mellom
Gjøvik og Hedmark som mellom Gjøvik og
Lillehammerområdet. Det er også svært mange
bilreiser mellom Totenkommunene og Gjøvik.
Samtidig som bilbruken i Gjøvik er høy, har også
antall reisende med bybuss økt med 14 prosent
fra 2013 til 2014. Vi har store utfordringer
fremover, men også muligheter!
Dagens situasjon - KVU 2015
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Jernbanen Oslo - Gjøvik
Hege B. Selbekk, Jernbaneverket

Gjøvikbanen er i dag en «blindbane» som
ender på Gjøvik, nord for Roa har den ingen
betydning for togsystemet som helhet.
Gjøvikbanen ble åpnet i 1902 og er 124
km lang. Banen er enkeltsporet og følger
opprinnelig kurvatur som tidvis er krapp og
bratt. En typisk reise med Gjøvikbanen er en
arbeidsreise.

InterCity (IC) er planlagt med fire tog til Hamar
på sikt, men bare to av disse skal videre til
Lillehammer. Med en IC-forbindelse fra Moelv
til Gjøvik kan disse to togene kjøre til Gjøvik
eller Raufoss før de snur. En IC-forbindelse fra
Moelv til Gjøvik vil kunne knytte sammen boog arbeidsområdene i Mjøsbyen. Vi er tjent
med et felles grep på utviklingen!

Sammenkobling Gjøvikbanen og Do

NSB Gjøvikbanen AS oppgir ca. 1,3 millioner
reisende i året, og tallet er økende. Strekningen
Oslo - Roa har blandet trafikk og kapasiteten er
fullt utnyttet. Mellom Nittedal og Gjøvik er det
relativt svakt trafikkgrunnlag, men fra Nittedal
og inn er det overfylte tog i rush. Det er et
sterkt ønske regionalt om å få timesfrekvens til
Gjøvik.

En sammenkobling mellom Gjøvikbanen
og Dovrebanen vil kunne gi grunnlag for
en rollefordeling mellom Gjøvikbanen,
Dovrebanen, Solørbanen og Rørosbanen.
Tanken om en sammenkobling er ikke ny, men
Tanken
stammer helt tilbake til 1922.1922
I 2014
er enom en sammenkobling finner man allerede i St.prop. Nr 117 «Om anlegg a
22.juli
1922.
Argumentet var å oppnå en kortere jernbaneforbindelse mellom det norde
forlengelse av Gjøvikbanen til Moelv aktualisert
og det
i Jernbaneverkets utredning vestenog forslag
til søndenfjeldske banenett.
1942 I 1942
kjøpte
Nasjonal transportplan for perioden
2014
- Norges Statsbaner Ringvold pensjonat på Redalen i Gjøvik kommune
Gjøvik
Lillehammerbanen
hadde startet..
2023.

IC Gjøvik
– Oslo Lufthavnav Gjøvikbanen i 199
1994 Jernbaneverket gjennomførte etReisetid
forstudie
om modernisering
kan bli ca. 1 time
en sammenkobling.
En ny forbindelse vil kunne avlaste
Dovrebanen
2012 Norsk
Bane ved Deutsche Bahn utreder en høyhastighetslinje Oslo – Trondhjem g
og skape en ny direkte forbindelse
sør og
og
Gjøvik
2012
vest mot nord og øst. Godsaktørene har
2014 En forlengelse
av Gjøvikbanen til Moelv er aktualisert i Jernbaneverkets utredning
i dag utfordring knyttet til regularitet
på
Nasjonal
Transportplan
for perioden 2014 til 2023.
Dovrebanen. Her vil en ny forbindelse gi en

ekstra mulighet via Rørosbanen/Solørbanen.
Med en ny forbindelse mellom Gjøvikbanen
og Dovrebanen kan godstog kjøre direkte mot
nord og til Sverige uten å belaste Oslo S og
Oslotunnelen.
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Gruppearbeid
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Hva særpreger transportsystemet i Gjøvik by?
I første del av verkstedet ble deltakerne delt inn i grupper etter
organisatorisk tilhørighet.
Gruppe A. Fylkeskommunen og region
• Opplever den blandede trafikken som
vanskelig med både gjennomgangstrafikk
og bytrafikk
• Dårlig korrespondanse mellom de ulike
transportmulighetene
• En utfordring at Gjøvik er en endestasjon og
ikke del av resten av jernbanenettet
• Mange kryss
• Lav, men økende kollektiv- og sykkelandel
• Rv. 4 er en barriere mot Mjøsa
• Kjøpesenteret CC er en trafikkmagnet
Gruppe B. Statens vegvesen
• Manglende helhetlig planlegging
• Hovedvegen skaper barriere mot Mjøsa og
mot bydeler
• Bilbasert transport med dårlige gange-,
sykkel- og kollektivløsninger
• Utydelig transportsystem
(Hvordan finne fram?)

Gruppe E. Organisasjoner.
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Gruppe C. Gjøvik kommune
• For mye parkering i gatearealet gjør
fremkommeligheten vanskelig
• For mye gjennomgangstrafikk i sentrum
• Barrierer øst-vest gir få ferdselsårer
nord-sør i byen
• Bilbasert by med stor andel privatbilisme
preger gate- og vegnett
• Dårlig tilrettelagt for gående og syklende
• Togtilbudet er for dårlig
• Bybussen er bra, pendleruta til Lillehammer
er bra, men dårlig busstilbud til Hamar
• Få muligheter til å gjøre gode grønne
reisevalg

Gruppe F. Jernbane. Fra venstre: Hege B. Selbekk,
Michael A. Brendås, Svein Skarpseterhagen
og Henrik Skarpeid.

Hva særpreger strekningen Lygna-Mjøsbrua?

Gruppe D. Næringsaktører
Rv. 4:
• Størst trafikk i nordre del
• Variert og dårlig standard
• Stigningsforhold på Lygna
• Blandet trafikk
• Farlige kryss, mange som skal innpå vegen
• Fartsgrensebegrenset
• Ikke helhetlig planlagt
• God adkomst til Gjøvik
• Bytrafikk- problematikk
• Gjennomgangstrafikk går utenom Raufoss
Jernbane:
• Størst trafikk i søndre del
• Dårlig kvalitet på materiell
• Mangler strømforsyning
• Lang reisetid
• Ikke timesavganger
• Manglende sammenknytning med
Dovrebanen
• Mange bruker banen og er avhengig av den
• Dårlig mobil- og nettdekning
Gruppe E. Organisasjoner
• Høydeforskjeller er en miljøutfordring
• Jordbruksområder er en miljøutfordring
• Gjennomfartstrafikk gjennom
Gjøvik sentrum
• Mangel på gang- og sykkelveg gjør at
mange må velge bil
• Mange av- og påkjøringer på rv. 4
• Ulik vegstandard på strekningen
• Avlastningsveger mangler
• Mye tungtransport
• Manglende forbikjøringsfelt
• Jernbane med “museumsstandard”
Gruppe F. Jernbane
• Mange trafikkstrømmer til og fra Gjøvik
• Togstasjonen i Gjøvik ligger sentralt plassert

•
•
•

og byen er bygget rundt jernbanen
Regionen er bilbasert og spredtbygd
Gjøvik har fokus på riktig byplanlegging
Store mangler på gang- og sykkelvegnettet

Gruppe G. Statens vegvesen
• Rv. 4 er en barriere langs Einafjorden
og Gjøvik
• Trafikksikkerhetsutfordring med mange
avkjørsler og viltulykker
• Mange trafikkstrømmer til og fra Gjøvik
• Bilbasert og spredtbygd omland
• Et opplevd dårlig kollektiv-, gang- og
sykkelvegnett
• Mange vogntog sørover fra Raufoss
• Varierende standard på rv. 4, et lappeteppe
• Jernbanen er gjemt og glemt
• Rv. 4 er viktig for næringslivet
• Fjellovergang ved Lygna
(jernbane 490 m.o.h, veg 620 m.o.h)
• Uklar rollefordeling mellom rv. 4, fv. 33
og E6
Gruppe H. Østre Toten, Vestre Toten
og Gran kommuner
• Stor stigning over Lygna
• Ulykkesbelastet strekning
• Tung pendlerstrekning
• Viktig strekning for godstransport
• Blandet landskap og trafikk
(landbruk, tettbebyggelse, topografi, etc.)
• Dårlig jernbane Jaren-Gjøvik, ingen bane
nord for Gjøvik
• Mangler alternativ trasé for lokaltrafikk
• Mangler midtdeler
• Køproblematikk mellom Hundalen
og Gjøvik by
• Raufoss mangler gode avkjøringer til
store industriområder
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Behov - hva vil vi?

Hva er et behov?

Hva er et ønske?

Et behov kan forstås som forhold og elementer
i omgivelsene som gjør folk i stand til å overleve
og utvikle seg.

Et ønske er ikke så avgjørende som et
behov. Det er noe vi mangler og som vi ønsker,
fordi det er attraktivt eller nyttig.

Deltakerne ble satt sammen i blanda grupper.
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GRUPPE 1:

GRUPPE 4:

GRUPPE 6:

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Bordvert: Jon-Terje Bekken
Svein Håvard Korshavn
Odd Haakenstad
Anne Merethe Andersen
Stein Giæver
Svein Skarpseterhagen
Christian Nordsjå

Bordvert: Paul Berger
John Einar Jørgensen
Edvin Straume
Sissel Tørud
Magnus Mathisen
Paul Linviksmoen
Henrik Skarpeid

Bordvert: Ole Seegaard
Tore Stenseng
Sigmund Hagen
Ragnhild Hoel
Silje Johansen
Nils Kristian Raddum
Åge Andrè Michaelsen
Michael A. Brendås

GRUPPE 2:

GRUPPE 7:

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Bordvert: Lars Eide
Gutorm Tysnes
Kai Henning Glæserud
Arild J. Evensen
Ove Skovdahl
Sigrid Lerud
Leif Waarum

Bordvert: Hege B. Selbekk
Lars Arne Mjørlund
Bjørn Bollum
Trygve Elvsaas
Sebastian Sandberg
Terje Vidar Fordal
Knut Arne Libakken

GRUPPE 3:

GRUPPE 5:

GRUPPE 8:

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Bordvert: Knut Sørgaard
Stein Løkken
Bjørn Iddberg
Ingvild Leite
Eivind Myhr
Liv Rigmor Sølland
Harald N. Thoresen

Bordvert: Sigrid Skjølås
Tore Jan Killi
Ole Edvard Løken
Hans Seierstad
Ole Ingarth Karlsen
Stine Radmann
Åsne Fyhri
Ivar Odnes

Bordvert: Bjørn Nyquist
Jan M. Jansen
Haldor Braastad
Ole Tveiten
Lars Engelien
Reidun Gravdahl
Jens Marius Gundersen

Hvilke behov har brukere av byen Gjøvik?
Gruppe 1
• Transportløsninger som dekker behov for
reiser til jobb, fritid, innkjøp, etc.
• Trygg ferdsel for gående og syklende
• Visuelt pent opparbeidede omgivelser,
gater, parker, etc.
• Universell utforming (alle skal kunne delta)
• Bort med gjennomgangstrafikken
Gruppe 2
• Grønne lunger og gode offentlige rom
• Rask transport inn og ut av byen med bil,
kollektiv, gange, sykkel
• Trafikksikker varelevering
Gruppe 3
• Handel og byliv
• Møteplasser
• Frisk luft
• Mosjon
• Trygghet
• Gode kollektivløsninger både
lokalt og regionalt
• Sikker ferdsel
• Estetikk
• Gode parkeringsløsninger
Gruppe 4
• Fremhevede utsiktspunkt
• «By til by»- nettverk
• Sentrumsnære friluftsområder
• Bilfri sentrumskjerne
• Gjennomfartstrafikk utenom byen
• God byutvikling for næring, utdanning,
handel og bolig
• Gode muligheter for gange og sykkel
• Tilknytning til nasjonalt kollektivnett
Gruppe 5
• Boliger
• Tilgjengelighet for alle
• Levende gater og møteplasser
• Turisme
• Kollektivtilbud på kveldstid

•
•
•
•
•

Opplevelser
Studenter
Attraktive arbeidsplasser
Effektiv adkomst til byen
Køfritt

Gruppe 6
• God framkommelighet
• Samlingsplasser
• Handel
• Sømløse reiser
• Mat og energi
• Trygghet
• Skole- og utdanningstilbud
• Kulturtilbud
Gruppe 7
• Levende og godt butikktilbud
• Trygg og god jobb- og skoleveg
• Færre biler
• God innfartsparkering
• Funksjonsdeling av arealformål
• Et godt barnehage- og skoletilbud
• Et godt kollektivtilbud
• En tilgengelig by
• Estetisk, rent, lite støy og frisk luft
• Grønne lunger
• Et møtested
• Jobb og bolig i nærmiljøet
Gruppe 8
• Godt kollektivtilbud med mange
ruter og hyppig frekvens
• Rekreasjon, sportsanlegg,
badeanlegg, natur
• Handel i sentrum
• Parkering i sentrum
• Sammenhengende gang- og sykkelvegnett
• Gangforbindelse til Mjøsa
• Kulturtilbud, kino, teater
• Infrastruktur (VVS, tele, strøm, renovasjon)
• Boliger i sentrum
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Hvilke behov har reisende i regionen?
(fritids-, arbeids- og turistreiser)
Gruppe 1
• Komme dit man skal
• Komme seg fram raskt, trygt og pålitelig
• Få transportert varer og tjenester
• Komme seg til Oslo lufthavn Gardermoen,
Hamar, osv, på en effektiv måte
Gruppe 2
• Trygt og enkelt fra stasjon til målpunkt
• Sikker varelevering og varemottak
• Parkeringsplasser
• Lesbar bykjerne
• Koordinerte reisemidler
• Slippe unødvendig kjøring i sentrum
Gruppe 3
• God framkommelighet
• God hastighet
• Trafikksikker reise
• Høy frekvens og komfort på kollektivtilbud
• Valgmuligheter
• Godt tilbud for gående og syklende
• Flybuss
• Knytte regionen sammen
• Rasteplasser
Gruppe 4
• Skilting til sykehus, skole, servicefunksjoner,
attraksjoner, severdigheter, etc.
• Gjennomgående billettsystem
• Korresponderende kollektivsystemer
• Gang- og sykkelveg langs elva og Mjøsa
• Tavler ved innkjøring til byen som viser
ledig parkering, skilting til parkeringshus
• Gåvennlig sentrum
• By-app
• Skiløyper
• Hyppige forbindelser til Gardermoen
• Omkjøringsveg utenom sentrum
• God tilgang til nasjonalt veg- og banenett
• Båtutleie på Mjøsa
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Gruppe 5
• Framkommelighet for bil, tog og sykkel
• Forutsigbarhet
• Kort reisetid
• Hyppighet
• Trygghet
• Komfort på buss og tog
• Tilgjengelighet
• Overnattingsmuligheter
• Raste- og hvileplasser
• Mulighet for å jobbe på toget
• Korresponanse mellom kollektivmidler
• God reiseopplevelse
Gruppe 6
• Raskt og enkelt frem og tilbake
• «Park and ride» i regionen
• Korrespondanse
• Turistreisende og godstransportører må
kunne finne fram
Gruppe 7
• God tilgjengelighet
• Godt gang- og sykkelvegnett
• Effektive veger
• Mer gods på bane
• Klok innfartsparkering
• Fleksibilitet mellom transportmidlene
• At det er lett å velge miljøvennlig
• Mobilnett på tog
• Konkurransedyktige priser på tog
Gruppe 8
• Et godt kollektivtilbud
• Bilservice/drivstoff
• Overnatting
• Info/skilting
• Vedlikehold, brøyting, strøing
• Holdeplasser med léskur
• Et sammenhengende gang- og
sykkelvegnett
• God reiseopplevelse (kultur, butikker, etc.)

By-app
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Hvilke behov til infrastruktur har transportører og
øvrig næringsliv i regionen?
Gruppe 1
• Forutsigbarhet
• Godt tilbud for kundene
• Effektiv og trygg transport
• Konkurransedyktige kostnader
• Effektiv varelevering
• Større fokus på kollektiv, gang- og
sykkeltrafikk
• Informasjon om ulykker eller hindringer og
alternative veger ved hendelser
• Tilgang på nok og kompetent arbeidskraft
• Parkering for ansatte og kunder
• Større og tyngre kjøretøy
Gruppe 2
• Gode kollektivforbindelser
• Lett adkomst til transportnettet og
synlighet fra hovedveg
• Rask transport «Just in time»
• Lokalveger for traktor
• Effektiv godshåndtering på baneomlastning
• Sikre effektive veger tilpasset behov
• Parkering for kunder
• Produkter ut og råvarer inn
(bildeler, våpen, tømmer)
• Arbeidskraft inn og ut
• Trafikksikker infrastruktur til jernbane
• Rask kommunikasjon Oslo - Hamar
• Veg med midtdeler
Gruppe 3
• God teknisk standard og drift på
veg og bane
• Parkeringsmuligheter ved varelevering og
tjenesteyting
• Tilgang til oppdatert info om hendelser
• God skilting
• Forutsigbar fremkommelighet og
varelevering
• Hvileplasser og truck-stops
• Trafikksikre veger med
sammenhengende standard
• Nok strømforsyning på jernbanen
• Mulighet for tunge transporter
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•
•
•
•
•

Godt kollektiv-, gange- og sykkeltilbud
for kunder og ansatte
Parkering for kunder og ansatte
God tilgang til innsatsvarer/råvarer
Infrastruktur som ivaretar fremtidens
logistikkløsninger
Stort pendlingsomland (arbeidskraft)

Gruppe 4
• Parkerings- og hvileplasser
• God framkommelighet utenom
bykjernen
• Gods- og omlastingsterminaler
• Gods på ferge eller bane
• Bedre mulighet for jernbanetransport
• Nasjonalt jernbanenett
• Fysisk midtdeler og forbikjøringsfelt
• Mer attraktivt sentrum for gående og
syklende
• Mindre biltrafikk i sentrum gjennom
gode parkeringsrestriksjoner
• God vegkvalitet og bæreevne
• Dobbeltspor på jernbane
• Rask og god togforbindelse til
Gardermoen og Oslo (2 ganger pr. time)
• Høyfrekvens på tog til Hamar,
Lillehammer, Gjøvik, Raufoss
(4 ganger pr. time)
• Rask og effektiv vegforbindelse til
Gardermoen, Europa og mellom
Mjøsbyene
• Tilstrekkelig kapasitet på veg og bane
• Trafikksikre, pålitelige, effektive
løsninger
• Fleksibel og stabil tilgang til hovedårer
som E6 og jernbane
Gruppe 5
• God framkommelighet
• Kort reisetid
• God standard, drift og vedlikehold
på vegene
• Kollektivfelt og -prioritering på
delstrekninger

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Raste- og døgnhvileplasser
God tilknytning lokalt og internasjonalt på
veg og bane
Ingen fartsdumper
Trygg og trafikksikker utforming
Vegstandard som tåler høyt akseltrykk
og lange vogntog
Mulighet for å kjøpe sunn mat langs vegen
Økt konkurransekraft
Korteste veg med liten stigning
Forutsigbarhet og punktlighet
Tilgjengelighet og god skilting
Riktig og trafikksikkert vegnett
Godt kollektivtilbud
Knutepunkt
God infrastruktur for varelevering
Tilgjengelighet til Gardermoen
Unngå lokaltrafikk
Høy hastighet Oslo - Gardermoen uten
rundkjøringer
Transportsentraler (GPS) som viser riktige
vegvalg

Gruppe 6
• Sømløse overganger mellom tog og buss/bil
• Effektiv flytting av varer, produkter,
midler og kunder til og fra
• God bæreevne på veg
• Tilrettelegging for varelevering i by/tettsted
• Hvileplasser og kjettingplasser
• Fremkommelighet hele året
• Lett å finne frem
• God belysning og trygge veger,
trafikksikkerhet
• God kapasitet på tog og veg
• Omkjøringsruter på avlastet veg
• Forutsigbar og stabil infrastruktur
• Skille mellom transportformer
Gruppe 7
• Godt tilbud på jernbanen
(sammenkobling og fornying av
Gjøvikbanen og Valdresbanen)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lavest mulig transportkostnader
Færre ulykker og risiko, trafikksikkerhet
Effektive logistikkløsninger
Gode parkeringsmuligheter
God og forutsigbar framkommelighet
Godt vedlikehold på veg og bane
Trygg, rask og miljøvennlig transport
Raskere og mere effektive vegforbindelser
Muligheter til å parkere og hvile for vogntog
Godt nok lokalvegnett/tilførselsnett
God tilgang til varene
Billig og effektiv transport av varer
Moderne infrastruktur og miljøvennlige
løsninger tilpasset framtiden (InterCity)
Tilgang på nok arbeidskraft, økt bosetting i
regionen
Bedre tilknytning til Gardermoen og
mellom Mjøsbyene
God skilting
«Dør til dør»-transport
Effektive laste- og leveringsmuligheter
Levende næringsliv
Kollektivtransport tilpasset
næringslivets behov
Tilgang på kompetanse, styrke høgskolen
Alternative veger med mulighet for
traktorkjøring
Bedre forhold for telekommunikasjon
og fibernett

Gruppe 8
• God informasjon og skilting
• Godt vedlikehold av veg
• Godt utbygde industriområder
• Gode og store nok parkeringsmuligheter
• Vareleveringsfasiliteter og omlastingssteder
• Kapasitet, fremkommelighet, forutsigbarhet
• Fortollingsmåte ved intern levering
• Separate gang- og sykkelveger
• Brede og sikre veger (brede avkjørsler, etc.)
• Korteste veg med lite stigning
• Servicestasjoner og hvileplasser
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Hvilke behov har samfunnet for transport og
infrastruktur i regionen?
Gruppe 1
• Konkurransekraft
(produksjon, verdiskapning, bolyst)
• Trygg, sikker og miljøvennlig transport
• Motstridene behov mellom arealknapphet,
miljø og sikkerhet kontra effektivitet
Gruppe 2
• Næringslivets produkter skal transporteres
ut, råvarer skal transporteres inn
• Konkurransedyktig næringsliv for å skape
arbeidsplasser
• Attraktiv by og sentrum
• Attraktivt å bo i sentrumsnære området
• Arbeidsreiser med andre transportmidler
enn privatbil
• Gode interne akser for gående og syklende
• Shuttlebuss mellom Kallerud og byen
Gruppe 3
• Framkommelighet for alle
• Trafikksikkerhet
• Knytte regionen og byene bedre sammen
• Mer effektiv varetransport inn og ut
av regionen
• Mer attraktiv kollektivtrafikk
• God tilrettelegging for gående og syklende
Gruppe 4
• Levelig klima er grunnpremiss for alle
transportsystemer
• Tilknytning til nasjonalt jernbanenett
• Oppgradering av jernbanen og Intercity
• Verne om Mjøsa og Hunnselva
• Økt trafikksikkerhet
(midtdeler, forbikjøringsfelt, separering
av trafikantgrupper)
• God kapasitet og pålitelighet
• God tilgang til Gardermoen
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Gruppe 5
• Konsentrert by og tettstedsutvikling (bosted,
nærbutikk, barnehage)
• Trygge veier
• Fleksible kollektivtilbud
• Fleksible transportkorridorer
• God framkommelighet og forutsigbarhet
• Tilgjengelighet for alle (universell utforming)
Gruppe 6
• Effektiv transport
• Sømløse overganger i kollektivtrafikken
(park and ride)
• Trafikksikkerhet
• Bedre forbindelse mot sør på veg og bane
med tanke på gods
• Skille lokal- og gjennomgangstrafikk
• Skille transportformer
Gruppe 7
• Trygg transport for myke trafikanter
• Effektiv transport for alle
• Trygg trafikk
• Bedre miljøvennlig transport
• Mulighet til å velge miljøvennlig
• Lavere transportkostnader til bedre kvalitet
• Styrke Mjøsbyen og redusere
transportbehovet
• Nye prosjekter bør bygge miljøvennlige
transportløsninger
Gruppe 8
• Forutsigbar framkommelighet for alle
• Kollektivtilbud (frekvens, mønster,
holdeplasser)
• Trafikksikkerhet
• Parkeringsmuligheter (drivstoff, mat, wc)
• Informasjon og skilting

Hva mener du er de tre aller viktigste behovene?
Følgende punkter fikk størst oppslutning:
Tilknytning til nasjonalt jernbanenett

Ta tilbake Mjøsa og Hunnselva ved hjelp av gang- og
sykkelveger og legge rv. 4 utenom Gjøvik sentrum

Bedre kollektivtilbud

Bedre kommunikasjon mot sør, både
veg og bane, person og gods

Skille lokal- og gjennomgangstrafikk

Deltakere fra Gjøvik kommune.
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DAG 2
Program dag 2:

Hva har vi? Hva vil vi? Hvordan kommer vi dit?

09.00

Vi tar opp tråden fra i går

09.30

Et blikk på strekningen og dens omgivelser v/Ivar Odnes, fylkesvaraordfører i
Oppland

09.50

Pause

10.05

KONSEPTER: Hvordan kommer vi dit vi ønsker å være?
Vi jobber med 4-trinnsmetodikken, trinn 1, 2 og 3.
Gruppearbeid

11.30

LUNSJ

12.40

KONSEPTER: Fortsetter
Vi jobber med 4-trinnsmetodikken, trinn 4.
Gruppearbeid

14.00

Pause

14.15

OPPSUMMERING OG PRIORITERING
AVSLUTNING: Hva skjer videre?

15.30

Vel hjem!
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Hovedtrekk fra dag 1 - oppsummering av behov

Effektiv transport
• Skille lokal og gjennomgangstrafikk,
skille transportformer
• Framkommelighet og forutsigbarhet
for alle
• Kapasitet, pålitelighet og god tilgang til
Gardermoen
• Mer effektiv varetransport ut og inn
av regionen
• Konkurransekraft, produksjon/
verdiskapning, bolyst
• Knytte regionen (byene) bedre sammen
Trafikksikkerhet
• Skille lokaltrafikk og gjennomgangstrafikk,
skille transportformer
• Trygg, sikker og miljøvennlig transport
• Trygge veger
• Gode interne akser for myk transport i by
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Jernbane
• Tilknytning til nasjonalt jernbanenett
• Trygg, sikker og miljøvennlig transport
• Oppgradering av jernbanen, InterCity til
Gjøvik
Miljø
• Ta tilbake Mjøsa og Hunnselva ved å legge
rv. 4 utenom Gjøvik sentrum
• Bedre miljøvennlig transport, mulighet for
å velge
Kollektivtilbud
• Trygg, sikker og miljøvennlig transport
• Godt kollektivtilbud
(frekvens, mønster, holdeplasser)
• Framkommelighet for alle

Hva vil påvirke strekningen i framtiden?
Ivar Odnes, fylkesvaraordfører i Oppland

Ivar Odnes oppfordret til å se felles muligheter
og sikre en framtidig utvikling som ser på
sammenkobling mellom Gjøvikbanen og
Dovrebanen ved å tenkte jernbane
sammen med utvikling av rv. 4. Vi må bort
fra vår gamle, tradisjonelle tankegang, sa
fylkesvaraordføreren.
En godsanalyse legges frem i februar/
mars, og man forventer en fordobling av
godstransporten frem mot 2040. Dette må tas
både på veg og bane, og det må dimensjoneres
for dette. Grønne korridorer, mer bærekraftig
transport og mindre utslipp, sa Odnes.

«Ungdommen er
framtiden, det er de
vi må tenke på når vi
planlegger»
Ivar Odnes

«Vi må tenke et
internasjonalt
transportnett og endre
på holdninger for å nå
et mer bærekraftig og
miljøvennlig
samfunn»
Ivar Odnes
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Konsepter - hvordan kommer vi dit?
Trinn 1: Hvilke tiltak kan redusere transportbehovet og
endre valg av reisemiddel?
Gruppe 1
• Fortetting
• Sentralisering
• Konsentrert utbygging rundt knutepunkt
• Styre boligutbygging til bysentrum
• Plassere kontorlokaler sentralt
• Ikke etablere nye bilbaserte kjøpesentra
• Parkeringspolitikk
• Gode tettsteder med fokus på attraktive
gang- og sykkelveger
• Ha «alle» de viktigste funksjonene i
tettstedene
• Planlegge hovedstrukturer i
transportsystem med tanke på framtidens
varetransport
• Jobbe hjemme, jobbe annerledes
• Bedre og billigere eller gratis
kollektivtransport
• Redusert økonomisk vekst
• Stoppe handel over internett
• Gå ned i forbruk av varer
• Økt fattigdom
Gruppe 2
• Satse på minibyer som «har alt» og
større kompaktbyer
• Mer kompakte byer og tettsteder
• Gratis kollektivtransport
• Samordnet areal- og transportplanlegging,
unngå spredt boligutbygging
• Vegprising og dyrere parkering
• Forby kjøpesenter «på landet»
• Bredbånd over alt
• Redusere antall arbeidsreiser
• Tenke samfunnsøkonomi, ikke bare
bedriftsøkonomi
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Gruppe 3
• Boligutvikling nær sentrum og
knutepunkter
• Økt bruk av videokonferanse, etc. i
offentlig sektor
• Handel, tjenester, skole, etc. der folk bor
• Arealtetthet for å unngå stort reisebehov
• Samordning av tjenester i Mjøsbyen
• Opprettholde sykehus i Gjøvik
• Redusert realinntekt
• Bedre og mer effektivt kollektivnettverk
• Godstrafikk over på bane
• Bompengering
• Sykkelby
• Allmenne behov, det du trenger, der du bor
• Tilrettelegging for gang- og sykkelveger
Gruppe 4
• Arealbruk er viktigst
• Kompakt og konsentrert by- og
stedsutvikling
• Boliger ved arbeidsplassen
• Ingen kjøpesentra som krever bil
• Sentrumsnære idretts- og fritidstilbud
• Opprettholde og utvikle funksjoner og
tjenestetilbud der folk bor
• Mer kompakte tettsteder
• Flere nærbutikker
• Redusere skolestørrelsene (flere skoler)
• Styre barnehagetildeling ut fra hvor folk bor
• Gjøre kollektivtransport billigere enn
privatbil
• Øke kollektivtilbudet
• Utvikle attraktive gang- og sykkelvegakser
mellom viktige målpunkt
• Fjerne parkeringsplasser der man ikke
ønsker at folk skal kjøre bil
• Bomring rundt Gjøvik sentrum

Gruppe 5
• Arbeidsplasser og utdanningsinstitusjoner i
bysentrum
• Bedre kollektivtilbud med hyppigere
avganger
• Flere og bedre gang- og sykkelveger
• Gods på bane
• Handle over nett
• Samkjøring
• La bilen stå, sykle eller gå
• Mindre handel ved å redusere «kjøp og
kast-samfunnet»
• Arealpolitikk (ATP)
Gruppe 6
• Bedre arealplanlegging med fortetting
rundt bysentera, samlokalisering,
kollektivterminaler, mindre gateparkering
• Digital kommunikasjon (elektroniske
selvbetjeningsløsninger, hjemmekontor,
bruk av teknologi som lync, skype etc.)
• Redusert forbruk ved bruk av økte avgifter
• Unngå kjøring til skolen ved å plassere
skolen i sentrum

Gruppe 7
• Opprettholde og skape arbeidsplasser i
nærmiljøet
• Bedre kollektivtilbud
• Persontog som går nærmere bygdene
• Satse på kortreiste varer
• Mer hjemmekontor
• Konsentrert boligutbygging
• Skole og barnehage i nærområdet
• Opprettholde lokale butikker
• Fritidsaktiviteter i nærmiljøet
• Desentralt tjeneste- og servicetilbud
• Momsfritak på el-sykler
• Bedre kapasitet på toget
• Tog som tar sykler
• Dyrere og færre parkeringsplasser
Gruppe 8
• «Park & ride» ved jernbane- og
skysstasjoner
• Effektive godsterminaler
• Gang- og sykkelvegutbygging
• Knutepunktsutvikling, fortette og skape
levende sentrum
• Korrespondanse mellom
kollektivtransportmidler
• Kollektivtransport i boligområder
• Optimalisere infrastrukturen
• Sentralisere arbeidsplasser og skoler
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Trinn 2: Hvordan kan vi utnytte dagens infrastruktur og kjøretøy bedre?

Gruppe 1
• Hyppigere togavganger
• Nye kryssingsspor
• Dyrere drivstoff
• Høyere hastighet på vegene
• Prioritere buss og gang- og sykkelløsning på
dagens veger
• Tilrettelegge for samkjøring
• Bedre og billigere busstilbud
• Redusert privatbilisme
• Gratis kollektivtrafikk
• Selvkjørende biler
• Organisering av gods
• Flytte gods fra trailer til jernbane
• Øke muligheten for tyngre og lengre
tungtransport
Gruppe 2
• Gratis kollektivtransport eller subsidiert
kollektivtrafikk 30-70 %
• Ekspressbusser der det ikke er tog
• Kollektivfelt innenfor Gjøviks grenser
• Korrespondanse mellom
kollektivreisemidler
• Vegprising
• Kutte ut markedskraften, mer offentlig
styring
• Større krav til varekjøperen
• Flere modulvogntog
• Stuttreist mat
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Gruppe 3
• Differensierte takster på kollektivtransport
• Variere timeplan på skoler, særlig
videregående skoler
• Samordning av varetransport
• Begrense parkeringsmulighetene
• Handel- og tjenesteyting der folk bor
• Avgift på drivstoff
• Fortetting
• Gjøre kollektiv til et reelt alternativ
• Kollektivprioriterte lyskryss
• Samordne buss og tog
• Intensiver for samkjøring
(2+ felt, eventuelt rimeligere drivstoff)
• Bedre vedlikehold av gang- og sykkelveger
• Bilkollektiv
Gruppe 4
• Kameratkjøring
• Oppsamlingsplasser og matebusser
• Arbeidsplasser med tjenestebiler
• Utbedre gang- og sykkelvegnettet
• Økt sykkelbruk
• Korrespondanse mellom buss og tog i hele
Mjøsbyen
• Felles busskort i hele Mjøsbyen
• Timesfrekvens på Gjøvikbanen
• Prioritere kollektivtrafikken

Gruppe 5
• «Fengende» kollektivtilbud
• Samkjøring
• Dobbeltspor på bane
• Timesavgang på tog
• Handle en dag i uka
• Mer el- sykkel
• Midtrekkverk og forbikjøringsfelt
• Fleksibel arbeidstid
• Prioritering av gående og syklende i by
• Mindre bilbruk
• Parkeringsrestriksjoner
• Differensierte bomavgifter i og utenfor
rushtid
• Lavere kollektivprioritering
• ITS (intelligente transportsystemer)
• Behov for mer tydelig differensiering av
veg- og gatenettet
Gruppe 6
• Car-pooling
• Vedlikehold av gang- og sykkelveger
• El-sykkel
• Samlast (logistikk)
• Økning i kollektivtilbudet
• Skille lokal- og gjennomgangstrafikk
• Prioritere grønn transport
• Styring av parkering
• Økt strømforsyning på Gjøvikbanen
• Innfartsparkering
• Kollektivknutepunkter

Gruppe 7
• Bedre kollektivtilbud
• Billigere kollektivtransport
• Gods til jernbane
• Regulering av trafikk
• Utlån av sykkel og spark
• Belønningsordninger for sykkel
• El- sykler og vanlige sykler bør få
momsfritak
• Flere og bedre gang- og sykkelveger
• Samkjøring
• Høy parkeringsavgift
• Timesavgang på tog til Gjøvik
• Toetasjes tog
• Flere persontog
• Opprettholde og skape arbeidsplasser i
nærmiljøet
• Legge infrastruktur nær der folk bor
• Mer hjemmekontor
• Skole og barnehage i nærområdet
• Mer konsentrert boligutvikling, ikke
desentralisere for mye
Gruppe 8
• Busstilbud inn på «stive ruter»
(15 min. avganger i rush, 60 min. avganger
morgen og kveld)
• Tilrettelegging for å gi bussen prioritet
• Distriktsruter dag/kveld/natt
• Sømløse avganger
• Passasjerkapasitet
• Kollektivtilbud og pris
• Korrespondanse
• «Park & ride»
• Effektive godsterminaler
• Sammenhengende gang- og sykkelvegnett
• Sykkelparkering ved Gjøvik stasjon
• Nettsted for tilbud og etterspørsel etter
fellestransport med privatbil
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Gruppe 1
Trinn 3: Hvilke mindre tiltak kan vi gjøre på veg og bane for å imøtekomme
framtidige mål og behov?
Rv. 4
• Senke rv. 4 i kulvert gjennom Gjøvik sentrum
• Anlegge ny avkjøring til Gjøvik sentrum
• Flytte industrifeltet Prøven til Raufoss industripark
• Behov for gang- og sykkeltilrettelegging, særlig langs Einavatnet
• Samle avkjørsler langs Einavatnet
• Fullføre midtrekkverk sørover mot Lygna
• Se på viltproblematikken på strekningen Jaren - Eina, anlegge viltgjerder/husdyrgjerder
Jernbane
• Øke strømforsyningen på Gjøvikbanen
• Krysningsspor ved Reinsvoll
• Nye togsett, se på plattformlengder på Gjøvikbanen
Trinn 4: Hvilke større tiltak kan vi gjøre for å imøtekomme fremtidige mål og
behov?
•

Felles trasé for veg og bane på vestsiden av Einavatnet

Rv. 4
• Gang- og sykkelvegtiltak på de strekningene det mangler langs eksisterende trasé
• Ny rv. 4 langs Einavatnet
• Ny firefelts veg på strekningen Kallerud/Hunndalen - Mjøsbrua med tunell fra Kallerud til
Bråstad
Jernbanen
• Jernbanen gjennom Gjøvik: Anlegge ny stasjon ved Høgskolen. Alternativt legge jernbanen i
kulvert i dagens rv. 4 - trasé
• Koble sammen Dovrebanen og Gjøvikbanen
• Anlegge ny godsbanetrasé i dagens korridor
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Gruppe 1
Veg
Jernbane
Veg i tunnel
Jernbane i tunnel

Ringsaker

Gang og sykkeltilrettelegging
Sanere avkjørsler
Fullføre midtrekkverk

Gjøvik

)

Flytte indistrifeltet Prøven til Raufoss
industripark

^
_
_
^

Strekningsvise tiltak jernbane

!
(
!
(

Punktvise tiltak jernbane

4

Strekningsvise tiltak veg

33

Hamar

Anlegge ny stasjon
ved Høgskolen

!
( !
(

33

Punktvise tiltak veg

Anlegge ny avkjøring til
Gjøvik sentrum

33

)
Ran
den

r
dsfjo

Krysningsspor ved
Reinsvoll
Gang- og sykkelvegtiltak
på de strekningene det mangler
langs
eksisterende trasé
Søndre

4

!
(
246

_
^ Vestre

33

Toten

Land

Østre
Toten

Nye togsett,
lengre plattformlengder

_
^
4

Øke strømforsyningen
på Gjøvikbanen

_
^
_ Se på viltproblematikken Jaren-Eina
^

Gran

Jevnaker

Anlegge ny godsbanetrasé
i dagens jernbanespor

anlegge viltgjerder/husdyrgjerder

Hurdal

_
^
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Gruppe 2
Trinn 3: Hvilke mindre tiltak kan vi gjøre på veg og bane for å imøtekomme
framtidige mål og behov?
Gjøvik by
• Utvikle kollektivknutepunkter i Gjøvik
• Etablere nytt parkeringshus i Gjøvik slik at strandsonen frigjøres
Rv. 4
• Etablere direkte avkjøring ved Toten transport på Raufoss med planovergang
over vegen for gående
• Gjøre noe med ulykkesbelastet sted ved svingen ned til Eina
• Forbikjøringsfelt på hele strekningen Lygna - Einavoll
• Etablere avkjøring til steinbrudd sør for Lygna
• Forbedre avkjøring til Lygna før Ski-NM i 2017
• Etablere kjettingplass ved Jaren
Jernbane
• Tog bør gå i kulvert
• Øke strømforsyningen på Gjøvikbanen
• Krysningspunkt ved jernbanen
Trinn 4: Hvilke større tiltak kan vi gjøre for å imøtekomme fremtidige mål og
behov?
•
•
•
•
•
•
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Legge rv. 4 i omtrent samme trasé som jernbanen ved Jaren
Jernbanen i tunell under Raufoss, men la vegen være som i dag utenom Raufoss sentrum
Jernbanen i tunell sør for Gjøvik, etablere nedsenket holdeplass og ny tunnel i retning Moelv
Det må gjøres noe med Gjøvik togstasjon, men diskusjon omkring plassering
Legge rv. 4 i tunnel nordover fra Gjøvik
Ny trasé for fv. 33 inn til Gjøvik

Gruppe 2
Veg
Jernbane
Veg i tunnel

Ringsaker

Jernbane i tunnel
Forbikjøringsfelt

^
_
_
^

Strekningsvise tiltak jernbane
Gjøvik

!
(
!
(

Punktvise tiltak jernbane

Strekningsvise tiltak veg
4

Etablere nytt parkeringshus i Gjøvik,
slik at strandsonen frigjøres

Punktvise tiltak veg

_
^!
(

(
!
(!

33
33

Hamar

- Utvikle kollektivknutepunkter i Gjøvik
- Krysningspunkt ved jernbanen
- Noe må gjøres med Gjøvik stasjon,
diskusjon omkring plassering

33

!
( Etablere direkte avkjøring ved Toten transport på Raufoss,
Ran

med planovergang over vegen for gående

4

den

r
dsfjo
246

Vestre
Toten

Søndre
Land
Ferdsell må skje på østsiden av Skjelbreida
grunnet drikkevannsforsyning

Øke strømforsyningen
på Gjøvikbanen

_
^

_
^

33

Gjøre noe med ulykkesbelastetØstre
sted
ved svingen ned til Eina
Toten

_
^

4

Etablere avkjøring til Lygna

!
( før ski-NM i 2017
!
(

Gran

!
(

Etablere avkjøring til
steinbrudd sør for Lygna

Hurdal

Etablere kjettingplass veg Jaren

Jevnaker
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Gruppe 3
Trinn 3: Hvilke mindre tiltak kan vi gjøre på veg og bane for å imøtekomme
framtidige mål og behov?
•
•
•
•
•
•

Legge vegen utenom Eina sentrum
Bedre skilting til Raufoss industripark
Etablere påkobling for industritransport nordover ved Drageskogen (sør for Raufoss)
Tosidig holdeplass og kulvert for gående og syklende nord for Smedmoen
Sanere avkjøringer ved Eina og langs Einavatnet
Fullføre gang- og sykkelveger langs hele strekningen

Trinn 4: Hvilke større tiltak kan vi gjøre for å imøtekomme fremtidige mål og
behov?
Jernbanen
• Legge ned Gjøvik togstasjon og etablere ny stasjon lenger nord
• Legge jernbanen i tunnel under boligområder i Gjøvik og videre nordover i retning Moelv
• Ikke gjøre mye med jernbanen sør for Raufoss
Veg
• Anlegge ny veg gjennom Gjøvik sentrum i tunell parallelt med jernbanen
Tre løp i tunell: et til jernbanen, et til bil og et ekstra
• Ny trasé på østsiden av Einavatnet

40

Gruppe 3
Veg
Jernbane

Tosidig holdeplass
og kulvert for gående og syklende

!
(

Veg i tunnel

Ringsaker

Jernbane i tunnel
Sanere avkjørsler

^
_
_
^

Strekningsvise tiltak jernbane
Gjøvik

!
(
!
(

Punktvise tiltak jernbane

Strekningsvise tiltak veg
4

Punktvise tiltak veg

_
^

Legge ned Gjøvik stasjon
og etablere ny stasjon lenger nord

Hamar

33
33

!
(
Etablere påkobling for
industritransport nordover fra Drageskogen

Bedre skilting til
Raufoss industripark
33

!
(

Ran

4

den

r
dsfjo
246

Vestre
Toten

Søndre
Land

33

Østre
Toten

Ikke gjøre mye med jernbanen
sør for Raufoss

_
^
4

Fullføre gang- og sykkelveger

_ langs hele strekningen
^
Gran

Hurdal

Jevnaker
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Gruppe 4
Trinn 3: Hvilke mindre tiltak kan vi gjøre på veg og bane for å imøtekomme
framtidige mål og behov?
Jernbanen
• Øke strømforskyningen på Gjøvikbanen
• Gjenåpne Nygård togstasjon, eventuelt etablere ny togstasjon på Kallerud for å avlaste Lygna
togstasjon
• Etablere 3-4 nye kryssningsspor
• Ny togstasjon vest i Gjøvik
Gjøvik by
• Etablere ny sentrumsadkomst
• Etablere en sentralt plassert parkeringsløsning
• Ny kryssløsning for gående og syklende
• Sikre bedre sammenheng mellom byen og Mjøsa med gangbru
• Gjennomgående sykkeltrasé til universitetsområdet
• Forbedre Bergrumsveien som er en viktig forbindelse til universitetsområdet
• Etablere kollektivfelt på fv. 33
• Ny kryssløsning der fv. 33 møter rv. 4
Trinn 4: Hvilke større tiltak kan vi gjøre for å imøtekomme fremtidige mål og
behov?
Veg
• Legge rv. 4 utenom Gjøvik sentrum
• Ny forbindelse mellom fv. 33 og rv. 4
• Ny trasé for rv. 4 nordover fra Gjøvik
Jernbanen
• Ny trasé for Gjøvikbanen mellom Gjøvik og Oslo. Overgangen over Totenåsen/Kutjern er mulig
med tospors strekning
• Legge jernbanen i kulvert gjennom Raufoss
• Ny jernbanebru over til Hamar (bru over til Moelv er en mer naturlig og realistisk forbindelse)
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Gruppe 4
Veg
Jernbane
Veg i tunnel
Jernbane i tunnel

Ringsaker

Etablere kollektivfelt

^
_
_
^

Strekningsvise tiltak jernbane

!
(
!
(

Punktvise tiltak jernbane

Gjøvik

Strekningsvise tiltak veg

4

Punktvise tiltak veg

Gjøvik:
- Etablere ny sentrumsadkomst
- Etablere en sentralt plassert parkeringsløsning
- Ny kryssløsning
for gående og syklende
33
- Sikre bedre sammenheng mellom byen og Mjøsa
med gangbru
- Gjennomgående sykkeltrasé til
universitetsområdet
- Forbedre Bergumsveien som er en viktig
forbindelse til universitetsområdet

_
^

!
(
(
!
( !

33

Hamar

Ny togstasjon vest i Gjøvik

Ny kryssløsning der fv 33 møter rv 4

Gjenåpne Nygård stasjon,
eventuelt etablere ny stasjon på Kallerud

_
^

Ny forbindelse mellom rv 33 og ny rv 4
33

Ran

4

den

r
dsfjo
246

Vestre
Toten

Søndre
Land

33

Østre
Toten

Øke strømforsyningen
på Gjøvikbanen

_
^

Etablere 3-4 nye krysningsspor

4

_
^

Gran

Hurdal

Jevnaker
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Gruppe 5
Trinn 3: Hvilke mindre tiltak kan vi gjøre på veg og bane for å imøtekomme
framtidige mål og behov?
Veg
• Midtrekkverk på strekningene Jaren - Lygna og Einavoll - Reinsvoll
• Utbedring av krysset, venstresvingefelt
• Utbedring av kryss ved Mjølund
• Prioritere myke trafikanter i Gjøvik
• Planskilte overganger ved Kaspergården, Gjøvik
• Gang- og sykkelveg langs Mjøsa på strekningen Gjøvik - Mjøsbrua
• Sammenhengende kollektivnett (buss) med økt frekvens på kollektivtilbudet fra Gjøvik og
retning nord, sør og øst
Jernbane
• Øke strømforsyningen på Gjøvikbanen
• Krysningspunkt ved Reinsvoll
• Planoverganger ved Fiskevoll, Bruflat, Reinsvoll og Gjøvik sentrum v/ICA
Trinn 4: Hvilke større tiltak kan vi gjøre for å imøtekomme fremtidige mål og
behov?
•
•

Ny felles trasé for veg og jernbane på vestsiden av Lygna som kommer innpå eksisterende
trasé ved Eina som følges videre fram til tilkobling ved fv.33
Etablere fellestunnel for veg og jernbane gjennom Gjøvik og nordover

Veg
• Ny trasé for rv. 4 utenom Hundalen som kobler seg inn med tunnel og firefelts veg. Alternativt
fortsette til Kallerud og koble seg videre med tunnel
• Firefelt rv. 4 nordover til Mjøsbrua
Jernbanen
• Ny skysstasjon ved Kallerud
• Koble persontrafikken nordover til Hamar
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Gruppe 5
Veg
Jernbane
Veg i tunnel
Jernbane i tunnel

Ringsaker

Gang og sykkeltilrettelegging
Midtrekkverk

_ Koble persontrafikken nordover til Hamar
^
_ Firefelts rv. 4 nordover til Mjøsbrua
^

Gjøvik

^
_
_
^

Strekningsvise tiltak jernbane

!
(
!
(

Punktvise tiltak jernbane

Strekningsvise tiltak veg

4

Punktvise tiltak veg

Sammenhengende kollektivnett (buss)
med økt frekvens på kollektivtilbudet
fra Gjøvik og retning nord, sør og øst

Ny trasé for rv. 4
utenom Hunndalen

Hamar

_ Prioritere myke trafikanter i Gjøvik
^
_!
^
_
^
( !
(
Ny skysstasjon
33

33

Planskilte overganger ved Kaspergården, Gjøvik

ved Kallerud

33

Ran

4

den

r
dsfjo

Reetablere krysningsspor
ved Reinsvoll

!
(
246

_ Planoverganger ved Fiskevoll, Bruflat,
^
Vestre
Reinsvoll og Gjøvik sentrum v/ICA
Toten

Søndre
Land

33

Østre
Toten

!
( Utbedring av krysset ved Mjølund
!
( Utbedring av krysset, venstresvingefelt
4

Øke strømforsyningen på Gjøvikbanen

_
^

Gran

Hurdal

Jevnaker
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Gruppe 6
Trinn 3: Hvilke mindre tiltak kan vi gjøre på veg og bane for å imøtekomme
framtidige mål og behov?
Veg
• Ny trygg avkjøring ved Lygna
• Kryssningspunkt ved Eina for å avlaste trafikken langs rv. 4
• Etablere belysning på strekningen sør for Einavatnet
• Etablere viltgjerde på strekningen sør for Einavatnet
• Opprusting av fv. 246 ved Reinsvoll
• Gjennomgående sykkelveg gjennom Gjøvik
• Gang- og sykkelbru over rv. 4 til “Campus” Kallerud
• Opprusting av fv. 33 inn til Gjøvik inkludert nytt vegkryss på Kallerud
• Ny sentrumsadkomst ved “Hunton”
• Avkjørselsanering nordover fra Gjøvik
• Gang- og sykkelveg nordover fra Gjøvik langs Mjøsa
Trinn 4: Hvilke større tiltak kan vi gjøre for å imøtekomme fremtidige mål og
behov?
•
•
•
•
•

Jernbane og rv. 4 i felles trasé på strekningen Jaren - Eina
Rv. 4 fortsetter i dagens trasé fra Eina til Gjøvik
Både veg og bane i tunell gjennom Gjøvik. Utfordring i forhold til fv. 33 må løses
Tofelts veg med forbikjøringsfelt på hele strekningen kan fungere. Det må sikres nok areal nå
og deretter bygge ut ved behov
Trekke en fremtidig rv. 4 vest for dagens trasé og gjøre om dagens riksveg til fremtidig
fylkesveg

Jernbane
• Dobbeltspor Jaren - Moelv
• Framtidige stasjoner: Jaren, Eina, Raufoss, Kallerud (ny), Moelv
• Tunell: Rognlisetra, Gjøvik, Bråstad, Smedmoen
Veg
• Ny trasé: Jaren - Eina, Kallerud - Bråstad, Ramberget - Mjøsbrua
• Tunell: “Rognlisetra”, Gjøvik
• Gjøre utbedringer på kryssende fylkesveger

46

Gruppe 6
Veg
Jernbane
Veg i tunnel
Jernbane i tunnel

Ringsaker

Gang og sykkeltilrettelegging
Opprustning av fv. 246

Gjøvik

_ Avkjørselsanering nordover fra Gjøvik
^

Etablere belysning og viltgjerde

^
_
_
^

Strekningsvise tiltak jernbane

!
(
!
(

Punktvise tiltak jernbane

4

Strekningsvise tiltak veg

Gang- og sykkelbru over
rv.4 til "Campus" Kallerud

_
!
(!
(^

Punktvise tiltak veg
33

Hamar

Tunnel "Rognlisetra", Gjøvik
Ny sentrumsadkomst
ved "Hunton"

33

Rv. 4 fortsetter i dagens trasé

_ fra Eina til Gjøvik
^

33

Ran

4

den

r
dsfjo
246

Vestre
Toten

Søndre
Land

!
(

33

Østre
Kryssningspunkt ved Eina
for å avlaste trafikken langs rv. 4 Toten

_
^

Tofelts veg med forbikjøringsfelt
på hele strekningen kan fungere.
Det må sikres nok areal nå
og deretter bygge ut ved behov

_ Gjøre utbedringer på kryssende fylkesveger
^

4

Fremtidige stasjoner:
Jaren, Eina, Raufoss,
Kallerud (ny) og Moelv

_
^

!
( Ny trygg avkjøring ved Lygna

Gran

Hurdal

Jevnaker
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Gruppe 7
Trinn 3: Hvilke mindre tiltak kan vi gjøre på veg og bane for å imøtekomme framtidige mål og behov?
Jernbane
• Togparkeringsplass på Jaren
• Bedre innfartsparkering ved Jaren togstasjon
• Krysningsspor ved Reinsvoll
• Sanere farlige planoverganger
• Økt strømforsyning nord for Roa
Rv. 4
• Forbedre bussrutetilbudet på strekningen Raufoss - Eina
• Veglys der det mangler på strekningen Lygna - Eina
• Forlenge forbikjøringsfelt ved innkjøring til Gjøvik
• Forbedre sykkeltilgjengelighet inn mot Gjøvik sentrum fra høgskolen og Eiktunet
• Sykkelveg langs Mjøsa nordover fra Gjøvik
• Nytt kryss ved “Hunton”
Trinn 4: Hvilke større tiltak kan vi gjøre for å imøtekomme fremtidige mål og behov?
Jernbane
• InterCity (IC) på hele strekningen Oslo - Gjøvik - Lillehammer (- Trondheim). En sirkel for
persontog fra Gjøvik til Smestua, deretter følge togtrasé videre fra Moelv til Hamar og
videre til Lillehammer
• Dobbeltspor på strekningen Oslo - Gjøvik
• Ny bane for gods fra Raufoss om nordover til Moelv
• Godsterminal på Raufoss
• Tømmerterminal på Eina med påkobling til Valdresbanen
Rv.4
• Ny firefelt langs jernbanen på strekningene Jaren - Reinsvoll og Gjøvik - Mjøsbrua
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Gruppe 7
Veg
Jernbane
Ny jernbane for gods
Forbedre bussrutetilbudet

Ringsaker

Veglys
Gang og sykkeltilrettelegging

Gjøvik

^
_
_
^

Strekningsvise tiltak jernbane

!
(
!
(

Punktvise tiltak jernbane

Strekningsvise tiltak veg

4

Hamar

Punktvise tiltak veg

!
(

33

Nytt kryss ved "Hunton"

!
( Forlenge forbikjøringsfelt

33

ved innkjøring til Gjøvik

Intercity på hele strekningen Oslo-GjøvikLillehammer (- Trondheim).
En sirkel for persontog fra Gjøvik til Smedstua,
deretter følge togtrasé videre fra Moelv til Hamar
Lillehammer.
og videre til

_
^
_
^

Godsterminal på Raufoss
33

4

den

r
dsfjo

Krysningsspor ved Reinsvoll

!
(
246

Søndre
Tømmeterminal
på Eina
medLand
påkobling Valdresbanen

Øke strømforsyningen
på Gjøvikbanen nord for Roa

Sanere farlige planoverganger

_
^

Vestre
Toten

33

Østre
Toten

_
^

_
^
4

Gran

Togparkeringsplass på Jaren

Hurdal

!
(
!
(

Bedre innfartsparkering ved Jaren stasjon

Jevnaker
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Gruppe 8
Trinn 3: Hvilke mindre tiltak kan vi gjøre på veg og bane for å imøtekomme
framtidige mål og behov?
Jernbane
• Øke strømforsyningen på Gjøvikbanen
• Kysningsspor ved Reinsvoll
Rv. 4
• Bredere veg med midtdeler på strekningen Lygna - Einavoll
• Stenge undergang ved Reinsvoll og etablere rundkjøring
• Ny gang- og sykkelveg langs Einavatnet
• Midtdeler og forbikjøringsfelt på strekningen Gjøvik - Mjøsbrua
Buss
• Tilrettelegge bedre for buss gjennom Gjøvik
Fv. 33
• Ferdigstille pågående arbeid
• Etablere parkeringsplass for tunge kjøretøy, eventuelle plassering kan være ved bomstasjonen
ved Grøndalen
Trinn 4: Hvilke større tiltak kan vi gjøre for å imøtekomme fremtidige mål og
behov?
•

Etablere et felles utbyggingsprosjekt for veg og bane

Jernbanen
• Utvikle eksisterende bane. Det er for kostbart å gå for ny løsning
• Tunell under Lygna og sanere Lunner stasjon
• Gods: Diskusjon omkring hvor skal godstrafikken gå. Et forslag er ny trasé over Eina til
Hurdalen og inn på Gardermobanen
Rv.4
• Stor utvikling på Lygna. Viktig med friområdeutvikling og systemer
• Ny trasé langs Eina legges i skogen
• Utvikle Pilgrimsvegen også som en gang- og sykkelveg
• Ny avkjøring til Prøven ved Raufoss
• Unngå gjennomgangstrafikk gjennom Gjøvik by ved å etablere ny lokalveg
• Ny rundkjøring rv. 4 og fv. 33 i Gjøvik sentrum
• Ny firefelt rv. 4 på strekningen Gjøvik - Mjøsbrua
• Ny lokalveg på strekningen Gjøvik - Mjøsbrua
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Gruppe 8
Veg
Jernbane
Jernbane i tunnel
Gang og sykkeltilrettelegging

Ringsaker

Midtdeler og bredere veg/
forbikjøringsfelt

^
_
_
^

Strekningsvise tiltakGjøvik
jernbane

!
(
!
(

Punktvise tiltak jernbane

Strekningsvise tiltak veg
4

Punktvise tiltak veg

Tilrettelegge bedre for buss gjennom Gjøvik Hamar

_
^

!
(

33

Ny rundkjøring rv. 4 og fv. 33 i Gjøvik sentrum

_ Unngå gjennomgangstrafikk gjennom Gjøvik by.
^

33

Etablere ny lokalveg.

Etablere parkeringplass for tunge kjøretøy,
plassering kan være ved bomstasjonen ved Grøndalen

Ny avkjøring til Prøven ved Raufoss
Ran

_ Ferdigstille pågående arbeid
^
33

!
(
4

!
( Krysningsspor ved Reinsvoll
!
(

den

r
dsfjo

Stenge undergang ved Reinsvoll
og etablere rundkjøring

!
(

246

Vestre
Toten

Søndre
Land

33

Østre
Toten

På kort sikt bør man utvikle eksisterende bane.
Det er for kostbart å gå for ny løsning.

_
^

Utvikle Pilgrimsvegen
også som gang- og sykkelveg

Øke strømforsyningen
på Gjøvikbanen

_
^
4

_
^

_
^
Gran

Stor utvikling på Lygna.
Viktig med friområdeutvikling

Ga

r de

rm

oe

n

Hurdal

Jevnaker
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Er det samsvar mellom behov og forslag til tiltak?
Prioritering på kort sikt (innen 5-10 år)
Gruppe 1
1. Midtrekkverk på strekningen
Gjøvik - Mjøsbrua
2. Timesavgang på tog fra Gjøvik
3. Gang- og sykkelveg der det mangler på Eina
4. Kryssutbedringer
5. Trafikkavvikling til Prøven/Fabrikken
Gruppe 2
1. Småtiltak i Gjøvik: Sikre kollektivtrafikk,
få frem bussen, etablere gang- og
sykkelløsninger der det mangler
2. Trafikksikkerhetstiltak på strekningen
Jaren - Gjøvik
3. Øke strømforsyningen på Gjøvikbanen
4. Gjøre noe med krysset på fv. 33 i Gjøvik
5. Ny firefelts riksveg på strekningen
Gjøvik - Mjøsbrua med sykkel- og
kollektivfelt
Gruppe 3
1. Forlenge Gjøvikbanen til Moelv
2. Få på plass ny rv. 4 på strekningen
Gjøvik - Mjøsbrua
3. Gang- og sykkelveger
4. Redusere barrieren Gjøvikbanen skaper
Gruppe 4
1. Flere krysningsspor på Gjøvikbanen
2. Øke strømforsyningen på Gjøvikbanen
3. Trafikksikkerhetstiltak på veg (midtdeler)
4. Sykkeltiltak på fv. 72 gjennom Gjøvik by
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Gruppe 5
1. Enkle trafikksikkerhetstiltak på eksisterende
veger
2. Sammenhengende gang- og sykkelveger
både i byen og mellom by/tettsted
3. Øke strømforsyningen på Gjøvikbanen
4. Prioritere internt i Gjøvik hvor gange
og sykkel skal være nr. 1, sette
parkeringsrestriksjoner
5. Holdningsendringer
Gruppe 6
1. Finansiere bytiltak i Gjøvik + jernbanetiltak
2. Arealsikring: Det må tas noen valg og sikre
areal når beslutningen er tatt
3. Tiltak knyttet til å skille lokaltrafikk og
gjennomgangstrafikk
4. Sikkerhetstiltak på rv. 4 i nord og i sør
Gruppe 7
1. Raskt ta noen valg og velge traseer
2. Avklare hva slags transportløsninger vi
ønsker
3. Avklare hva slags traseer
4. Trasévalg
Gruppe 8
1. Øke strømforsyningen på Gjøvikbanen
2. Etablere krysningsspor på Gjøvikbanen
3. Optimalisere kollektivtilbudet og
samkjøre buss og tog
4. Sammenhengende gang- og sykkelvegnett
(Gjøvik først, deretter Eina)
5. Fjerne flaskehalser på rv. 4,
kryssutbedringer

Prioritering på lang sikt
Gruppe 1
1. Ny veg forbi Gjøvik og nordover
2. Ny jernbane på strekningen Gjøvik - Moelv
3. Firefelts på strekningen Gjøvik - Mjøsbrua
4. Ny trasé Eina - Jaren (både veg og bane)
Gruppe 2
1. Planlegge veg og bane samtidig og ikke
ødelegge for framtidig baneutvikling
2. Sammenkoble Gjøvikbanen med
Dovrebanen
3. Tunnel under Gjøvik
Gruppe 3
1. Jernbane på strekningen Gjøvik - Moelv
2. Ny trasé for rv. 4 langs Einafjorden
3. Velge framtidige traseer
Gruppe 4
1. InterCity Mjøsa med kobling til Oslo
2. Omlegging av rv. 4 utenom Gjøvik sentrum
3. Ny kryssløsning for fv. 33 i Gjøvik by

Gruppe 5
1. Ta noen valg: Skal vi ha mer gods på bane?
Hvordan skal vektlegging mellom rv. 4 og fv.
33 være? Tungtransport, persontransport?
2. Starte både nordfra og sørfra
3. Firefelts på strekningen Gjøvik - Mjøsbrua
Gruppe 6
1. Vegtiltak på strekningen Gjøvik - Mjøsbrua
2. Forlengelse av Gjøvikbanen nordover
3. Ny vegløsning på strekningen Jaren - Eina
Gruppe 7
1. Firefelts Gjøvik - Mjøsbrua
2. Ny rv. 4 gjennom Gjøvik
3. Rv. 4 og fv. 33 legges utenom Gjøvik
sentrum
Gruppe 8
1. Nytt lokaltog (vogner og materiell)
2. Firefelts inkludert lokalveg på strekningen
Gjøvik - Mjøsbrua
3. Tofelts med midtdeler på strekningen
Lygna - Reinsvoll
4. Jernbane videre nordover fra Gjøvik
5. Utbedre fv. 246 Reinsvoll - Lena med
kobling til fv. 33

Liv Rigmor Sølland, Vestre Toten kommune (t.v.) og Eivind Myhr, Oppland Fylkeskommune.
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Prosjektleders oppsummering og vegen videre
Sigrid Skjølås, prosjektleder for konseptvalgutredningen, Statens vegvesen Region øst

- Det har vært to inspirerende og morsomme dager. Takk til prosesslederne som har ledet oss
gjennom arbeidet og til deltakerne som har vist engasjement og kommet med mange gode
innspill som vi vil ta med oss i den videre prosessen. Rapporten fra idèverkstedet ligger
tilgjengelig på prosjektets hjemmeside på vegvesen.no. Rapporten danner grunnlag for neste
fase i konseptvalgsutredningen: Transportanalyser og vurderinger av ulike konsepter som ivaretar
samfunnets og de ulike brukernes behov.
Det vil bli etablert en ekstern referansegruppe og en administrativ kontaktgruppe hvor flere
av deltakerne fra idèverkstedet vil få anledning til å påvirke det videre arbeidet. Målet er å
overlevere en vurdering og anbefaling innen utgangen av 2015.

Tilbakemelding og kommentarer til idèverkstedet
Det som fungerte bra:

Det som ikke fungerte:

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opplysende og interessant
God arbeidsform
Inkluderende
Godt nedslagsfelt fra næringsliv, by,
kommuner, mm.
Lærerikt og tankevekkende
Nyttig, informativt og fint opplegg
Bra med variasjon mellom gruppearbeid og
innlegg
Aktivt og kreativt
Bra dag. Bra program. Variert gjennomgang
av innhold, som er et pluss.
Givende!
Veldig god prosessledelse!
Veldig innholdsrikt og spennende møte. Bra
opplegg med grundig gjennomgang av alt.
Bra gjennomført!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Litt mye fokus på by, mindre land
Vi kunne vært bedre styrt på hva som er
«behov». Er behovet:
1) å transportere gods eller 2) ny veg.
Det ble litt ulike typer formuleringer
Litt krevende å koble det ideelle fram i tid
med regionens konkrete utfordringer
Tung luft i salen
Vanskelig å se prosjektorene
For mye flytting rundt i grupper
Ikke bruk laserpeker når det er to lerret
Be oss om å være konkrete og ha fokus på
regionen, hele strekningen både veg og
bane
Enda mer presise gruppeoppgaver
For lite tid til gruppearbeidet. Veldig
omfattende områder både geografisk og
transportmetoder
Kobling mot fv. 33 og fv. 246 kom for lite
fram

Er forventningene til disse to dagene innfridd?

«Her blir vi hørt!»

Sebastian Sandberg, Gjøvik ungdomsråd

«Jeg er glad jeg

prioriterte å være her disse
to dagene»

Hans Seierstad, ordfører Østre Toten kommune

«Det er mange

om kampen om
samferdselsmidlene. Vi må
argumentere med hva
som er spesielt her: rv.4
nordover, veg og jernbane
sammen, 100- år gammelt
blindspor på
jernbanen, godt forankret
byutviklingsprosess i
Gjøvik i departement og
direktorat»
Lars Eide, Statens vegvesen

«Dere har makta –
vi vil påvirke!»

Sebastian Sandberg, Gjøvik ungdomsråd

«Takk for gode innspill og
debatter»
Ivar Odnes, fylkesvaraordfører i Oppland
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Presseoppslag

– Å koble Gjøvikbanen og Dovrebanen vil bety mye
for hele Sør-Norge
GJØVIK (NRK): Jernbaneverket mener en sammenkobling mellom Gjøvikbanen og
Dovrebanen vil ha store fordeler for hele jernbanenettet i Sør-Norge.

BRU OVER MJØSA: Flere ønsker en jernbanebru fra Gjøvik og over til Moelv.
Foto: Holm, Morten / NTB scanpix

Journalist Hanne Stine Kind @HanneStineK
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NRK.no torsdag 29. januar 2015

En kobling av Dovrebanen og Gjøvikbanen kan bidra til å fjerne flaskehalser i jernbanenettet
(illustrasjonsfoto).

Jernbaneverket åpner for å koble
Dovrebanen og Gjøvikbanen
− Kan avlaste Oslo S og Oslo-tunnelen og gi mulighet for at trafikk sørfra og vestfra kan ta
seg til Europa uten å kjøre om Alnabru, sier senioringeniør Hege Selbekk i Jernbaneverket til
NRK.
Byggeindustrien

«Bygg» torsdag 29. januar 2015

Publisert: 29.01.2015 14:48. Sist endret: 29.01.2015 14:53.
Oslo S og Oslotunnelen er en flaskehals for hele jernbane nettet. Nå åpner Jernbaneverket for
at en kobling av Dovrebanen og Gjøvikbanen kan bidra til en avlastning.
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måtte føreren sette på kjettinger. Politiet
dirigerte trafikken manuelt på stedet. En drøy
time senere kom vogntoget seg videre og
trafikken gikk som normalt. Mesta rykket ut
og foretok målinger om strøing var nødvendig. De kom fram til at vegen holdt den
standarden som Statens vegvesen krever, og
mannskap på stedet trodde dårlige dekk kan
ha vært en årsak til at vogntoget ble stående.

havnet på taket. Ulykken skjedde på
Fylkesvei 33 sør for Hasvoldseter. Ifølge
politiet kom de to personene i bilen seg
ut før nødetatene ankom. De ble
undersøkt av ambulansepersonell på
stedet, og politiet opplyser at de
framsto som uskadd. Årsaken til
utforkjøringen var torsdag kveld ukjent.

vannet ved Sunnv

politiet.

LINDA HAUGEN

SEMITRAILER OG TO
BILER AV VEIEN

RØN: En semitrailer og to personbiler kjørte
av veien på E16 i Røn torsdag morgen. Ingen
personer kom til skade i utforkjøringene
opplyser politiet. Bilene måtte berges.

linda.haugen@oa.no

DRUKNET: Denne uheldige elgen overlevde ikke turen på isen torsdag morgen.

FOTO: PRIVAT

Da en gutt var på veg
nehagen i Aurdal i 7
torsdag morgen fi
øye på en elg i trøbbe
Ved Sunnvold
nemlig en elg tatt e

■ Statssekretæ

Fikk
på sk

TOGTUR: Praten gikk livlig mel
og Kari-Anne Jønnes.

ARBEIDSVERKSTED: Næringslivet i Gjøvik, Toten og Gran var godt representert da Statens vegvesen og Jernbaneverket innkalte til idémyldring om framtidens veg og bane på strekningen Lygna- Mjøsbrua.

FOTO: PRIVAT

Idémyldring om vei og bane
■ Anbefaling skal være klar 2016

GJØVIK: Det vrimlet
av gode ideer til hvorj
dan Gjøvikbanen
og
Riksveg 4 kan utvikles da drøyt 60
personer var samlet
til arbeidsverksted på
Quality hotell Strand i
Gjøvik onsdag-torsdag.
TRUDE G. DALE

trude.grevstad.dale@oa.no

Arbeidsverkstedet
markerte
oppstartet på arbeidet med å
lage en konseptvalgutredning
(KVU) av veg og bane mellom
Lygna og Mjøsbrua. Det vil si en
helhetlig vurdering av hvordan
transportnettet
p
på den aktuelle
strekningen kan utvikles på
kort og lang sikt.
– Prosessen er nå i gang og vi
skal komme med en anbefaling
i løpet av våren 2016, sier proJonsjektleder, seniorrådgiver
g
Terje
j Bekken i Statens vegvesen..
sen
– Regjeringen vil fatte sine

beslutninger på grunnlag av
denne anbefalingen og en påfølgende høringsrunde, tilføyer
han.

Næringsliv og ordførere
På arbeidsverkstedet i Gjøvik
deltok alt fra næringslivet og
til
ungdomsrepresentanter
ordførere i de berørte kommunene og representanter for
Byen vår Gjøvik.
– Hva var deltakerne på arbeidsverkstedet mest opptatt
av?
– Veldig mange var opptatt av

hvordan Gjøvikbanen kan utvikles og
g koples
p
sammen med
Dovrebanen.. Men det aller viktigste oppdraget vårt er å komme med en anbefaling av hvordan Riksveg 4 fra Lygna til
Mjøsbrua skal utvikles.

Tunnel under Gjøvik?
– Hvilke mulige scenarioer ser
du for deg?
– Det er det egentlig litt tidlig
å si noe om. Men vi har fått veldig mange konstruktive ideer
onsdag og torsdag, som vi vil ta
med oss videre.

– Hvilke spørsmål ønsker prosjektgruppa å finne svar på?
– Det er viktig å finne ut hvordan man best kan trafikksikre
veien mellom Gjøvik
j
og Mjøsj
brua. Strekningen e
er sterkt trafikkert, men mangler midtrekkverk, gang- og sykkelvei og
g en
alternativ lokalvei, hvis trafikken skulle stoppe opp. Videre
er det viktig å finne ut hvordan
trafikken b
best kan passere Gjøvik på kort og lang sikt, for å få
en ønsket byutvikling.
g Det er
en utfordring at Riksveg 4 går
gjennom Gjøvik, og det vil være

naturlig å se på om den kan legges rundt eller under byen i
g
tunnel,, svarer Bekken.
Et tredje spørsmål prosjektgruppa
g
pp vil utrede er hvordan
Riksveg 4 skal utvikles langs Einafjorden. Skal det bygges nye
traseer eller skal veien utvikles
der den ligger i dag?

Lokal forankring
– Prosjektgruppa får stor makt?
– Vi skal sørge for å legge fram
forslag til løsninger som er godt
forankret lokalt. Gjøvik har jo
hatt en omfattende prosess på

hvordan byen skal utvikles, så vi
starter slett ikke på bar bakke.
– Blir det et krevende arbeid?
– Ja, det blir nok relativt krevende, men det er stor enighet
om behovene og utfordringene.
Det vanskeligste blir kanskje å
finne ut hvilke tiltak som skal
gjøres på kort sikt, og hvilke
som kan vente, sier Bekken.
Det blir for øvrig ikke ham
som skal lede prosjektet i fortsettelsen. Sigrid
g
Skjølås
j
i Stat
tens
vegvesen på Lillehammer
overtar nå som ny prosjektleder.
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Jernbaneverket tar nå til
orde for en sammenkobling mellom Gjøvikj
banen og Dovrebanen
Dovrebanen.
Planen er å lage en jernbanebru over Mjøsa.
Av Jan Fossen
67 07 35 10
jafo@varingen.no

Det var under gårsdagens møte
om Gjøvikbanens framtid i regi
av Stor-Oslo Nord-Alliansen, at
Jernbaneverket for første gang
uttalte seg positivt til tanken
om en sammenkobling av de to
jernbanestrekningene:
– Dette kan gi muligheter
slik at togtraﬁkk sørfra og vestfra kan komme seg til Europa
uten å kjøre om Oslo. Det vil
bety mye for kapasiteten
p
på
Oslo S og i Oslotunnelen,
Oslotunnelen som
er ﬂaskehalser for hele jernbanenettet vårt, sier seniorrådgiver Hege Selbekk i Jernbaneverket.

Bru over Mjøsa
Når en dobbeltsporet Dovrebane er ferdig fram til Hamar, og
etter hvert til Lillehammer, vil
det gå tog med hastighet opp
pp
til 200 km/t på deler av strekningen. Samtidig vil det være
godstog med langt lavere hastigheter på samme strekning
strekning.

GJØVIKBANEN
N og Dovrebanen bør
b kobles sammen, mener Jernbaneverket.
Dette kan bli et problem
p
for avviklingen av passasjertogene,
passasjertogene
og det er her en jernbanebru
fra Gjøvik og over til Moelv kan
være løsningen.
– Hvis de kunne fått noe av
godstransporten over på Gjøvikbanen, så ville de hatt helt
andre muligheter til å gi et bed-

re tilbud og hastighet, mener
Selbekk.

Vil bruke toget
Denne uka har det vært et seminar på Gjøvik med jernbanetraﬁkken som ett av temaene.
På seminaret har ﬂere av lokalpolitikerne fra Vest-Oppland

vært til stede. De mener at en
forlengelse av Gjøvikbanen, og
ikke minst en forbedring av banen, vil være helt i tråd med befolkningsmengde og ønsker fra
pendlerne.
Siste telling
g viser at det er
en økning i passasjertallet, sier
ordfører i Østre Toten, Hans
Seierstad.

– På tross av en Gjøvikbane
som går betydelig saktere i dag
enn på slutten av 80-tallet så
ønsker folk å bruke toget. Når
jeg møter unge i Oslo så sier de
at de ønsker pendlermuligheter
til Oslo, framholdt blant andre
ordfører Seierstad under gårsdagens togmøte på Gran.
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Med løfte om oppgjør i
kontanter fritok kommunestyret enstemmig utbyg-

Avtaler til besvær
Utbyggingsavtalen inneholdt
også mye mer. Blant annet byg-

en på plass. Men det er lettere sagt enn gjort mener så vel
NCC som kommunens planavdeling. De er enige om at NCC

Nye tider, nye planer
Hvorom allting er, konkluderer rådmannen med at NCC

I kommunestyret var det
kun Høyres Ketil Nagel Eger
som tok ordet. Han ville vite
om de 120.000 kronene som

GRAN: Finn Martinsen dagpendler fra
Gran til Oslo. Torsdag
ga
g
a han nyttige råd til
ham
h
m som styrer jernb
ban
an
a
nepolitikken i
banepolitikken
landet.
la
and
det.

HELGE
HE
ELG
GE RØNNING BIRKELUND, ANB
redaksjonen@oa.no
red
dakssjonen@oa.no

Sttatsssekretær i Samferdselsde
Statssekretær
pa
arte
ementet, John-Ragnar Aar
partementet,
set
se
et ((H)
H) var invitert på togtu
med
m
ed Høyre-lagene på Hade
land
lan
nd og sjefen for Gjøvikbanen
Erik
Er
rik Storhaug. Og til å beskrive
pendlerhverdagen
pe
end
dlerhverdagen kom Finn
Martinsen
M
arttinsen med en ærlig virke
lighetsbeskrivelse.
lig
ghe
etsbeskrivelse.
– Hvis
Hvis jeg skal komme med
noen
no
oen
n råd, må det være råd både
kort
på
å ko
ort og lang sikt. Både å in
vestere
ve
este
ere i togsett og se investe
ringer
rin
nge
er over lang sikt, sier Finn
Martinsen.
M
arttinsen. Samtidig innrøm
mer
m
er han
han at han aldri legger mø
ter
til
te
er ti
il før klokka 09.00 på mor
genen.
ge
ene
en.
– Jeg
Je
eg kjenner mange pendlere
som
so
om er frustrerte når toget ikke
err i rute. Ikke alle kan styre
hverdagen
hv
verd
dagen sin. Samtidig gjø

Deltakere idéverksted KVU 28.-29. januar 2015, Gjøvik
Sissel Tørud
Eivind Myhr
Reidun Gravdahl
Ivar Odnes
Stine Radmann
Ragnhild Hoel
Lars Engelien
Åge Andrè Michaelsen
Christian Nordsjå
Bjørn Iddberg
Magnus Mathisen
Silje Johansen
Sebastian Sandberg
Anne Merethe Andersen
Liv Rigmor Sølland
Ole Tveiten
Leif Waarum
Bjørn Bollum
Hans Seierstad
Sigrid Lerud
Knut Lehre
Bjørn Evensen
Åge André Michaelsen
Edvin Straume
Sigmund Hagen
Tore Jan Killi
Kai Henning Glæserud
Svein Håvard Korshavn
Harald N. Thoresen
Ole Edvard Løken
Lars Arne Mjørlund
Knut Arne Libakken
Jens Marius Gundersen
Paul Linviksmoen
Gutorm Tysnes
Odd Haakenstad
Stein Løkken
Jan M. Jansen
John Einar Jørgensen
Stein Giæver
Ole Ingarth Karlsen
Haldor Braastad
Henrik Skarpeid
Hege Selbekk
Michael A. Brendås
Svein Skarpseterhagen
Jon-Terje Bekken
Paul Berger
Marthe Lang-Ree
Lars Eide
Knut Sørgaard
Arild J. Evensen
Sigrid Skjølås
Ole Seegaard
Åsne Fyhri
Ingvild Leite
Tore Stenseng
Trygve Elvsaas
Bjørn Nyquist
Kjersti Moltubakk
Ingrid Øvsteng
Cathrine Løken
Anne Line Heksem
Astrid Flugsrud
Terje Vidar Fordal
Nils Kristian Raddum
Ove Skovdahl
Jan Tore Selvik
Trond Holmestad

Fylkesmannen i Oppland
Oppland fylkeskommune
Oppland fylkeskommune
Oppland fylkeskommune
Gjøvik kommune
Gjøvik kommune
Gjøvik kommune
Gjøvik kommune
Gjøvik kommune
Gjøvik kommune
Gjøvik kommune
Gjøvik ungdomsråd
Gjøvik ungdomsråd
Vestre Toten kommune
Vestre Toten kommune
Vestre Toten kommune
Vestre Toten kommune
Østre Toten kommune
Østre Toten kommune
Gran kommune
Gran kommune
Gran kommune
Gran kommune
Stor-Oslo nord
Regionrådet for Hadeland
Gjøvikregionen
Gjøvikregionen næringsråd
Byen vår Gjøvik
NHO
Eina Bondelag
Eina Bondelag
Oppland Transportarbeiderforening
Oppland Transportarbeiderforening
Naturvernforbundet Oppland
NLF Hedmark/Oppland
NLF Hedmark/Oppland
NAF Region Øst
Vegforum innlandet
Raufoss industripark
NCE Raufoss (GLT avfall IKS)
Privat
Grunneier
Jernbaneverket
Jernbaneverket
Jernbaneverket
Jernbaneverket
Staten vegvesen
Staten vegvesen
Staten vegvesen
Staten vegvesen
Staten vegvesen
Staten vegvesen
Staten vegvesen
Staten vegvesen
Staten vegvesen
Staten vegvesen
Staten vegvesen
Staten vegvesen
Staten vegvesen
Staten vegvesen
Statens vegvesen
Statens vegvesen
Statens vegvesen
Statens vegvesen
Cowi
Kontur AS
Railconsult
ViaNova
ViaNova
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Statens vegvesen
Region øst
Strategi-, veg- og transportavdelingen
Postboks 1010, 2605 Lillehammer
Tlf: (+47 915) 02030
firmapost-ost@vegvesen.no
vegvesen.no
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Trygt fram sammen

