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Oppland

Hedmark



Noen fakta om Innlandet

• 46 kommuner
• 12 byer
• 20 % større enn Danmark
• 430 kilometer fra vest til øst
• 371.000 innbyggere
• 85.000 fritidsboliger

Oslo

Trondheim



Langsiktige utviklingsmål for Innlandet

Innlandsstrategiens utviklingsmål 
om:
• Levende lokalsamfunn med 

bærekraftige byer, tettsteder 
og bygder

Er i tråd med Nasjonal strategi for 
småbyer og større tettsteder som 
regionale kraftsentra.
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Erkjennelsen om at man ikke kan løse utfordringene alene

ATP-samarbeidet er en metode for samordnet innsats og forpliktende samarbeid



ATP-samarbeidet starter med å lage felles bystrategier – ikke 
en formell plan etter pbl

Strategier som skal legges til grunn for den videre planleggingen



Organisering – politisk styrt med fire likeverdige parter 

• Samarbeid mellom likeverdige parter
• Kommune
• Fylkeskommune
• Statens vegvesen
• Lokalt næringsliv 

• Handelsstand
• Gårdeiere
• Statsforvalteren
• Jernbanedirektoratet

Suksesskriterier #1

Foto: Colourbox



Enighet om nåsituasjonen og 
utfordringene 
er jobb nr. 1 

Suksesskriterier #2:



Suksesskriterier #3: 

Dialog- og kunnskapssamlinger – Bred involvering!

• 3 Faser:
- Utfordringer
- Muligheter for byen/stedet
- Løsninger (konsepter og veien 

videre)

• Bred involvering: 
üPolitikere (råd og utvalg)
üNæringsliv
üOffentlige aktører
üInnbyggere



Reisevaner Avstander Trafikkundersøkelser Arealbruk
Prognoser Parkering Befolkningstrender

Hvor langt klarer 
man å gå på:

10 minutter

= 0,8 km

20 minutter

= 1,6 km

Felles faglig grunnlag
Suksesskriterier #4: 



Felles visjon og hovedmål

– Bruk av perspektivtegninger og illustrasjoner
– Fremtidig utvikling: kort og lang sikt

Foto Lillehammer kommune/Gjøvik kommune/Statens vegvesen

Suksesskriterier #5:



Avtalebasert og etablering av en fast 
samarbeidsarena

Suksesskriterier #6:



Otta

Vinstra

Fagernes – Leira

Gjøvik 

Raufoss

Tynset (under utvikling)

Lillehammer

Kongsvinger



Kommunenes evaluering av ATP-samarbeidet



Kommunens forventninger til fremtidig samarbeid 
med fylkeskommunen
• ATP-samarbeidsmodellen er en god arena for fylkeskommunen å drive regionalt 

utviklingsarbeid på og å bli kjent med lokale utfordringer og behov og det 
forventes at arbeidet fortsetter.

• Ønsker at samarbeidsmodellen videreføres med samme finansieringsmodell.

• Et sterkt politisk eierskap er viktig.

• De søkbare ATP-midlene er svært viktige for realisering av prosjekter og må 
videreføres.



Samordnet innsats i praksis 
– noen eksempler:

•Omdisponering av gateareal, 
Kongsvinger



Oppfølging av transportstrategien:
Strandgata - Gjøvik

Strandgata 2012
Foto: Paul Berger

Strandgata 2016
Foto: Paul Berger



Samhandlingen har gitt oss økt koordinering av tiltak

Ny gateterminal

Nytt torg Ny skysstasjon

Ny innfartsparkering

Ny miljøgate



Også små tiltak kan gi stor effekt for å skape økt 
attraktivitet

•Utløst medfinansiering fra andre 
parter, også på fylkesveger
• Samarbeidet har vært svært viktig og 

til dels avgjørende for det som er 
gjennomført. Det gjelder både faglig 
og økonomisk bistand.

Otta



Takk for oppmerksomheten!


