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Mjøsbyen er et samarbeid om felles 
areal- og transportstrategi for området 
rundt Mjøsa.

Først formulert som ambisjon i de 
regionale planstrategiene i Oppland og 
Hedmark for perioden 2016-2020.

Oppstartsmøte våren 2017.

ATS Mjøsbyen





• Utvikle Mjøsbyen til en mer konkurransedyktig og bærekraftig region

• Utvikle Mjøsbyen til et mer attraktivt og funksjonelt bo- og arbeidsmarked

• Transportsystemet skal knytte den flerkjernete regionen bedre sammen, til 
resten av landet og med grensekryssende linker

• Strategien skal legge vekt på arealeffektiv og universell knutepunktutvikling 
som bidrar til enkle overganger mellom transportmidler, sykkel og gange

• Strategien skal bidra til å oppfylle målet om klimanøytralitet

Mål for ATS Mjøsbyen



OA (2003): GD (2013):



Tor Selstad (1983):



• Strategien har nå vært ute på høring hos de berørte 
partene, og det har kommet inn 36 omfattende 
høringssvar med totalt 130 ulike innspill.

• Styringsgruppa for samarbeidet møtes torsdag 2. mai 
for å gå gjennom alle innspillene.

Den endelige areal- og transportstrategien for Mjøsbyen 
skal sluttbehandles i de to fylkestingene 20. juni 2019.

ATS Mjøsbyen





• Historisk knutepunkt mellom øst og vest, sør og nord, og 
en viktig åre for samferdsel. Skal fortsatt framstå som et 
viktig knutepunkt for transport og kommunikasjon.

• Viktig arena for vekst og utvikling på moderne landbruk, 
trebyggeri, bioteknologi, industriteknologi, reiseliv og 
kunnskapsformidling. 

• Synliggjøre naturgitte og menneskelige ressurser som 
gjør det mulig å oppnå resultater.

• Mange regioner med særpreg og fellesnevnere. 

• Mangfold, likeverd og inspirasjon til samarbeid blir viktig.



Mjøsbyen er viktig for 
å bygge Innlandet
• By og land – hand i hand
• Felles motor for utvikling, 

arbeidsplasser og utdanning
• De som ønsker urbane 

kvaliteter her hos oss må 
kunne få det i Mjøsbyen

• Knutepunkt for transport inn, 
ut og gjennom Innlandet



• Kommunenes opplæringstilbud
• Fire videregående skoler
• NTNU i Gjøvik
• Fagskolen Innlandet
• Karriere Oppland
• Folkehøgskoler
• Vitensenteret Innlandet
• Gjøvikregionen International School
• Bedriftskolen NAMMO
• Skogbrukets kursinstitutt
• Biri Planteskole og NIBIO

Innlandets mest komple.e utdanningsregion



Ambisjonen er mer 
samarbeid i Innlandet, 
og at vi sammen kan 
ta nye posisjoner 
nasjonalt og 
internasjonalt.

Vi får til mer sammen 
enn hver for oss!



Mer info om ATS Mjøsbyen på: 

www.mjosbyen.no

http://www.mjosbyen.no/


Takk for 
oppmerksomheten!
Even Aleksander Hagen
even.aleksander.hagen@oppland.org
416446564


