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ORIENTERING/DRØFTING 

 

Kl. 08.40   

Innlandet politidistrikt  

 tjenestetilbudet i ny struktur 

 ønsker å etablere én namsmyndighet 

Orientering ved politimester Johan Brekke og Ingunn Fløtre Laupstad, leder felles enhet 

for sivil rettspleie. 

 



Politistasjonssjef Terje Krogstad og stabsleder kommunikasjon Heidi Sørskog vil også 

være til stede. 

 

Gull i grønne skoger? Analyse av muligheter innen bioøkonomi i Innlandet 2050  

Presentasjon av SINTEF-rapport.   

Utfordringer og muligheter for Lillehammerregionen. 

Orientering ved Erik Lagethon. 

 

Om arrangementsstrategi.  Se egen sak i dagens møte. 

Orientering ved Eirik Haagensen. 

 

Kl. 10.00   

Dobbeltspor til Lillehammer - initiativ til samarbeid.   

Orientering ved Geir Bjørke, Lillehammer Næringsforening. 
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REGIONEN 2018-2022  
 

 21/18  

 TILSKUDD TIL MARKERING AV 25 ÅR SIDEN OL/PARALYMPICS 1994  
 

 22/18  

 DOBBELTSPOR TIL LILLEHAMMER - TILTAK FOR FREMDRIFT  
 

 

 



 

 

Lillehammer, 29. november 2018 

 

 

 

Hans Oddvar Høistad 

Leder Regionrådet 
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Sak  18/18 

REGIONRÅDETS HANDLINGSPLAN FOR 2019  
 

Saksbehandler: Anne Kirsti Ryntveit Arkiv:   18/10127-1 

 

Er behandlet / skal behandles i: 

Saksnr Utvalg Møtedato 

18/18 Regionrådet 07.12.2018  

 

 

Vedlegg: 

 Regionrådets Handlingsplan for 2019 

  

Det legges til grunn at Regionrådets handlingsplan for 2019 følger samme innretning som de 

senere år. Det forutsettes at partnerskapsmidlene opprettholdes på samme nivå som tidligere. 

Dvs at Regionrådet får tilført kr. 3,5 mill i friske midler for 2019. Udisponerte og 

tilbaketrukne midler fra tidligere legges til dette beløpet.   

Tilgjengelige midler foreslås også i 2019 prioritert til realisering av Regional næringsplan. I 

tillegg videreføres arbeidet med idrettssatsingen og Gudbrandsdalstinget, og det settes i likhet 

med tidligere år av kr. 200 000 til å drifte Regionrådet med tilknyttede møteplasser.  

Prinsippene for det forelagte forslaget til Handlingsplan fikk tilslutning i Regional 

rådmannsgruppe i møte 14. november.  

 

Konklusjon: 

Det foreslås at regionrådet vedtar det forelagte forslaget til Handlingsplan for 2019. 

 

 

 

Lillehammer, 29.11.18 

 

 

Anne Kirsti Ryntveit   

Regionkoordinator   

 

 

 

Regionkoordinators innstilling: 

Regionrådet vedtar det forelagte forslaget til Handlingsplan for 2019 
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Sak  19/18 

VIDEREFØRING REGIONMARKEDSFØRER  
 

Saksbehandler: Eirik Haagensen Arkiv: U64  18/10112-1 

 

Er behandlet / skal behandles i: 

Saksnr Utvalg Møtedato 

19/18 Regionrådet 07.12.2018  

 

 

Vedlegg: 

Ingen vedlegg 

 

Sammendrag: 

Saksfremlegget anbefaler en videreføring av medfinansieringen av prosjektstillingen som 

regionmarkedsfører i 3 nye år. 

 

Bakgrunn: 

Lillehammerregionen har siden august 2018 hatt en prosjektansatt regionmarkedsfører. 

Prosjektperioden har foreløpig vart drøye to år, og den utløper i august 2019. Det er dermed 

nødvendig å ta stilling til om prosjektet skal videreføres utover denne perioden. 

 

Fakta: 

Regionrådet vedtok 4.12.2015 å bidra til å prosjektfinansiere 50 % av stillingen som 

regionmarkedsfører. Prosjektperioden var i utgangspunktet planlagt å utløpe i mars 2019, men 

grunnet en noe forsinket ansettelsesprosess endte det med at prosjektperioden utløper 31. juli 

2019.  

 

Profilering av Lillehammer-regionen som bo-, studie og arbeidregion er løftet frem som et 

strategisk viktig satsingsområde i den vedtatte regionale næringsplanen. I forbindelse med 

behandlingen av planen ble det påpekt at operasjonaliseringen av dette satsingsområdet krever 

tilførsel av kompteanse og kapasitet og det ble derfor foreslått at man skulle opprette en 

stilling som regionmarkedsfører. 

Stillingen som regionmarkedsfører er finansiert 50 % av partnerskapsmidlene til Regionrådet 

og 50 % av Lillehammer kommune. Lillehammer kommune har gitt klarsignal til å videreføre 

sin del av finansieringen. Finansieringen har bestått av lønnskostnader + 85 000 kroner i 

driftsmidler. Dette innebærer i praksis at over 3-årsperioden har årlig finansiering vært 

omtrent 500 000 per i gjennomsnitt. 

 

Med et noe høyere lønnsgrunnlag enn i starten av inneværende prosjektperiode, er det naturlig 

at beløpet øker noe over prosjektperioden. For 2019 anses det som tilstrekkelig at det 

innvilges et beløp som tilsvarer 500 000 for året totalt, inkludert allerede innvilgede 

prosjektmidler for inneværende 3-årsperiode. 

 

Finansieringen framover blir dermed som følger: 
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  2019 2020 2021 2022 

Finansiering 

Lillehammer 

kommune 

167 000* 520 000 530 000 360 000 

Partnerskapsmidler 167 000 520 000 530 000 360 000 

Totalt 624 000 1 040 000 1 060 000 720 000 

*Differansen på 333 000 til 500 000 er innenfor allerede eksisterende prosjektperiode, og er ikke 

berørt av denne saken 

 

Vurdering: 

Rollen som regionmarkedsfører er av stor betydning for hvordan Lillehammerregionen 

fresmtår utad. En profesjonalisering av kommunikasjonsarbeidet er nødvendig for å 

understøtte de til enhver tid pågående nærignsutviklingsprosjektene, og er avgjørende for 

omdømmet utad. De drøye to årene med en ansatt regionmarkedsfører blant annet medført 

følgende: 

 

 All eksternkommunikasjon har blitt profesjonalisert, både når det gjelder design, 

kanalvalg og innholdsproduksjon 

 Lillehammerregionen sin Facebook-profil har vokst til en betydelig kanal med over 

4500 (mot 2500 august 2016) følgere og god respons på innleggene som legges ut 

 Homesick er etablert som et tilbakeflyttingskonsept, med delvis automatisert 

kommunikasjon og to fysiske arrangementer årlig som trekker både mange potensielle 

tilflytter og deltagende bedrifter  

 Oppslutningen om egne arrangementer har eksplodert, både fordi vi profilerer 

arrangementene bedre og fordi regionmarkedsfører bidrar til å gjøre arrangementene 

bedre 

 Den gjennomgående kunnskapen om, og forståelse av, kommunikasjon i LRV har økt 

betydelig, noe som bidrar til at også resten av teamet har blitt mye flinkere på 

kommunikasjon 

 

Erfaringene med å ha en egen ressurs i Lillehammerregionen Vekst innen kommunikasjon og 

markedsføring, har vært udelt positive. En videreføring av denne prosjektressursen i tre nye år 

anses slik sett som nødvendig for å fortsette det profesjonelle profileringsarbeidet, og at 

regionmarkedsføreren er et vesentlig bidrag til å komplettere kompetansen i 

Lillehammerregionen Vekst.  

 

Partnerskapsmodellen er oppe til vurdering i forbindelse med nye Innlandet Fylkeskommune. 

Foreløpig signaler peker i retning av at modellen blir videreført, men med noe lavere 

finansiering fra Innlandet Fylkeskommune. Denne usikkerheten gjør at det kan stilles 

spørsmål ved om det er hensiktsmessig å binde seg opp til 3-årige prosjekter på nåværende 

tidspunkt. Regionkoordinator er av den oppfatning at det er svært sannsynlig av 

partnerskapsmodellen videreføres i en eller annen form. Samtidig er videreføring av 

regionmarkedsførerstillingen av så avgjørende betydning for arbeidet med realisering av 

regional næringsplan, at det er nødvendig med en avklaring om videreføring før nivået på 

partnerskapsmidlene er avklart. 

 

Medfinansieringen med Lillehammer kommune videreføres, fortsatt med en 50/50 fordeling. 

Et alternativ kunne vært at finansieringen av stillingen kom inn som en del av 

vertskommunesamarbeidet om LRV. Argumentene mot en slik løsning er både at det er lite 

hensiktsmessig med prosjektfinansierte stillinger som en del av vertskommunesamarbeidet, 
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og at en slik løsning ville ført med seg en endet finansieringsnøkkel som det per nå ikke anses 

å være rom for. Regionkoordinator mener slik sett at videreføring av dagens 

finansieringsmodell er den beste framover, også med tanke på at Lillehammer kommune 

allerede har klartgjort at de er med videre. 

 

Konklusjon: 

Med bakgrunn i vurderingen, anbefaler regionkoordinator at medfinansieringen av 

prosjektstillingen som regionmarkedsfører videreføres i 3 år til, med de økonomiske rammer 

som presentert i saken. 

 

 

Lillehammer, 29. november 

 

 

Hanne Mari Nyhys Eirik Haagensen 

Regionkoordinator Næringssjef 

 

 

 

Regionkoordinators innstilling: 

 

 Regionrådet viderefører medfinansieringen av stillingen som regionmarkedsfører, noe 

som innebærer at det disponeres 167 000 (2019), 520 000 (2020), 530 000 (2021) og 

360 000 (2022) av partnerskapsmidlene utover dagens prosjektperiode 

 Ved en vesentlig reduksjon i størrelsen på partnerskapsmidlene kan stillingen tas opp 

til ny vurdering 
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Sak  20/18 

ARRANGEMENTSSTRATEGI FOR KOMMUNENE I LILLEHAMMER-

REGIONEN 2018-2022  
 

Saksbehandler: Hanne Mari Nyhus Arkiv:   18/10121-2 

 

Er behandlet / skal behandles i: 

Saksnr Utvalg Møtedato 

20/18 Regionrådet 07.12.2018  

 

 

Vedlegg: 

Arrangementsstrategi for kommunene i Lillehammer-regionen 2018-2022 - utkast  

 

Sammendrag: 

 

Bakgrunn: 

Regional Handlingsplan for 2017 sier at det skal utarbeides en arrangementsstrategi.  

 

Fakta: 

Lillehammer-regionen Vekst (LRV) inngikk samarbeidsavtale med Senter for livslang læring 

(SELL) i juni 2017 om «Regional handlingsplan for arrangement».  Etter dette ble det 

opprettet en arbeidsgruppe og en styringsgruppe for prosjektet. 

Styringsgruppen har bestått av Brit Kramprud Lundgård (Regionrådet), Ove Gjesdal (Visit 

Lillehammer), Olav Brostrup Muller (Lillehammer kommune) og Eirik Haagensen (LRV).  

LRV har hatt prosjektledelsen og SELL ved Irene Thorsplass prosessleder. 

Arbeidsgruppa har bestått av Øivind Pedersen (LRV), Eirik Haagense (LRV), Eiliv Furuli 

(Arrangementsforum/VL) og Stein B Olsen (VL).  

Arrangementsstrategi for kommunene i Lillehammer-regionen 2018-2022 foreligger i et 

foreløpig utkast.  Styringsgruppa og arbeidsgruppa har bedt om en drøfting i regionrådet før 

dokumentet sendes på en bredere høring og etter det ferdigstilles for behandling i regionrådet 

og kommunene.  Som utgangspunkt for drøftingene, er det utarbeidet et utfordringsnotat 

(vedlegg 2). 

 

Vurdering: 

 

Arrangementsstrategi for kommunene i Lillehammer-regionen 2018-2022 – utkast følger 

denne saken som vedlegg 1.  Det henvises til vedlegget.   

Utfordringsnotatet følger saken som vedlegg 2 og gjør rede for hovedgrep og de foreslåtte 

strategiområdene.  Notatet sier at forslaget legger opp til en del betydelige endringer, og 

dokumentet tar tak i disse endringene og utfordrer Regionrådet på om strategien peker ut en 

riktig veg videre. 

 

Arrangementsstrategien presenteres som en strategi for kommunene.  Fungerende 

regionkoordinator mener derfor at det hadde det vært en styrke i forhold til videre drøfting og 

behandling, at del 2 (Arbeidet med strategien – kunnskapsgrunnlaget) inneholdt noe mere 

fakta om den enkelte kommunes arbeid med arrangementer i dag.  Det gjelder også 

utfordringer sett fra den enkelte kommune, og en oversikt over ressursbruken. 
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Konklusjon: 

 

Utkast til Arrangementsstrategi for kommunene i Lillehammer-regionen 2018-2022  legges 

fram for Regionrådet med oppfordring til drøfting av hovedgrep og strategier slik det framgår 

av sakens vedlegg 2. 

 

 

Lillehammer,   

 

 

Hanne Mari Nyhus   

Fungerende regionkoordinator   

Eirik Haagensen 

Næringssjef 

 

 

 

Fungerende regionkoordinators innstilling: 

 

Saken legges fram for drøfting i Regionrådet, og derfor uten innstilling. 
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Sak  21/18 

TILSKUDD TIL MARKERING AV 25 ÅR SIDEN OL/PARALYMPICS 1994  
 

Saksbehandler: Øivind Pedersen Arkiv:   18/9938-1 

 

Er behandlet / skal behandles i: 

Saksnr Utvalg Møtedato 

21/18 Regionrådet 07.12.2018  

 

 

Vedlegg: 

Prosjektplan 

  

 

Sammendrag: 

I denne saken foreslås det at Regionrådet bevilger kr 70.000 til 25 års markering for 

OL/Paralympics 1994 

 

Bakgrunn: 

I februar 2019 er det 25 år siden OL og Paralympics 1994. Regionen har et ansvar for å ta 

initiativ til markering. Vinter-OL 94 var tidenes største norske idretts- og kultursatsing som 

også har hatt stor betydning for utvikling av innlandet og arenakommunene. 

Hovedmarkeringen vil foregå i Lillehammer i midten av februar. 

Ved 20 års jubileet i 2014 bevilget Regionrådet kr 150.000 som tilskudd. 

 

Fakta 

Lillehammer kommune tok et formelt initiativ til å forberede markering høsten 2018. 

Kommunen har i løpet av våren/sommeren 2018 vært i kontakt med eller blitt kontaktet av 

ulike miljøer som vil delta i et samarbeid om en slik markering. 25 årsjubileum er innarbeidet 

som offisiell markering med mulighet for samarbeid med IOC. NRK har kjøpt rettighetene til 

alle opptak fra OL/Paralympics for bruk i 2019 og vil markere jubileet på ulike måter. 

 

Intensjonen med en slik markering vil være på ulike måter å formidle historien, sette fokus på 

satsingens betydning, gjenskape litt av folkefesten med intensjon om å skape et inkluderende 

og framtidsrettet arrangement.  Det skal også være en mulighet for å profilere og posisjonere 

regionen.  

 

Følgende aktører er involvert i planleggingen: NIF/Norges Olympiske komite, Oppland 

fylkeskommune, Lillehammer Sentrum Drift, Norges Olympiske Museum/Lillehammer 

Museum (har kontakt med IOC/museet i Lausanne om opplegg), Høgskolen i Innlandet, Visit 

Lillehammer, Legacysenteret og Lhmr olympic study centre,  kontakt med lokale og regionale 

miljøer innen kultur og idrett (idrettsråd, musikkråd), næringsforeningen, Lillehammer 

olympiapark med kontakt mot de øvrige OL-arenaene  mv. Dette er bevisst samordnet med 

Fakkelprisen med deres regionale mobiliseringskraft. Det er også dialog med de andre OL-

kommunene om samarbeid både rundt hovedmarkeringen i Lillehammer og mulighet for egne 

arrangementer i de enkelte kommuner. Det planlegges reunions for ansatte i organisasjonene i 

94 og YOG-2016. Ei ressursgruppe bestående av ledere fra OL/PL-94 bidrar også. 
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Profilering. Det utarbeides eget designprogram som også kan benyttes i alle arenakommunene 

gjennom året. Det utarbeides en markedsføringsstrategi og i samarbeid med NIF vil det gå ut 

invitasjon til norske medaljevinnere og internasjonale gullvinnere fra 94. 

 

Det er etablert en hovedkomite bestående av representative samarbeidspartnere. 

 

Det er nedsatt prosjektgrupper for følgende områder: 

 Fagseminar fredag 15. februar 

 Folkefest i Lillehammer på dagtid lørdag 16. februar 

 Fakkelshow i Håkons Hall lørdag kveld 16. februar 

 Gruppe for informasjon/markedsføring/protokoll/logistikk 

Gruppene v/ gruppeleder har selvstendig ansvar for sine andeler av budsjett. 

 

Prosjektansvarlig er Lillehammer kommune i samarbeid med Norges Idrettsforbund og 

olympiske komite. Alle samarbeidspartnere bidrar med egne personressurser i planlegging og 

gjennomføring.  

 

Økonomi 

Det er utarbeidet et tentativt budsjett på kr 1.600.000. Det er ønskelig å kunne øke dette noe. 

Lillehammer kommune har avsatt kr 200.000 til jubileet samt kr 200.000 øremerket til 

Fakkelhowet. (Fakkelpriskomiteen har selv skaffet kr 600.000 i sponsorbidrag til 

kveldsforestillingen.) 

Det er søkt Oppland fylkeskommune om kr 200.000. 

Det er også dialog med de øvrige arenakommunene om å bidra. 

 

Det vises for øvrig til vedlagte prosjektplan.  

 

Vurdering 

Jubileet vil være en enestående mulighet til å profilere vår region som ledende 

arrangementsregion. Arrangementet er relevant ift regionale mål på flere områder, ikke minst 

knyttet til visjonen om å være ledende innen vintersport og opplevelser.  

Markeringen vil kunne styrke regionens posisjon som kan være strategisk viktig for mulighet 

for framtidige mega-arrangementer og for regionens attraksjonsverdi generelt og innen  

arrangementsutvikling spesielt.  

 

Man ser dette både som viktig historisk markering, men også som en framtidsrettet anledning 

til å profilere og presentere vår regions kompetanse og muligheter innen arrangement og 

opplevelser, kultur og idrett. Derfor legges det bl.a. opp til «møter» og presentasjoner av 

morgendagens store talenter fra regionen.  På folkefesten lørdagen arbeides det bl.a. med 

opptog, folkelivsprogram, lek og idrettsaktiviteter og et sceneprogram med nasjonalt 

trekkplaster og innslag fra alle arenakommunene. At programmet blir familierettet vil også 

gjøre det inkluderende både for befolkning og tilreisende. 

 

Markeringen kan dessuten skape reiselivsmessige muligheter med helt særegne opplevelser i 

en vinterperiode for tilreisende.  

 

Det er positivt at man tross den korte planleggingstiden har lykkes med så bred involvering, 

det styrker også et «eierskap» til dette hos så vel foreningsliv som institusjoner og befolkning 

for øvrig. Det er også positivt at design og produksjon av profileringselementer kan benyttes 
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på OL-arenaene gjennom året med mulighet for co-branding i forhold til arrangementer i 

anleggene. 

 

Et tilskudd fra regionrådet vil være med å øke kvalitet og ambisjonsnivå. Det kan dessuten gi 

mulighet for å styrke den nasjonale og internasjonale relasjonsbyggingen samt styrke 

markedsføringen. Det er viktig for vår region at dette blir en bra markering.  

 

Det er disponible midler i regionrådets budsjett.  

 

 

Konklusjon: 

Det er viktig for regionen at det blir en offensiv markering av 25 års jubillet for 

OL/Paralympics -94. Det foreslås at Regionrådet bevilger et tilskudd på kr 70.000. 

 

 

 

Lillehammer,  25.11.2018 

 

 

Hanne Mari Nyhus   

Regionkoordinator   

 

 

Regionkoordinators innstilling: 

Regionrådet bevilger kr 70.000 til markering av 25 årsjubileet for OL/Paralympics 1994. 

Beløpet knyttes til markedsføring, nasjonal/internasjonal relasjonsbygging og folkefesten 

lørdag med aktiviteter, folkelivsprogram, nasjonale og regionale artister innen kultur og idrett. 
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Sak  22/18 

DOBBELTSPOR TIL LILLEHAMMER - TILTAK FOR FREMDRIFT  
 

Saksbehandler: Hanne Mari Nyhus Arkiv:   18/10141-1 

 

Er behandlet / skal behandles i: 

Saksnr Utvalg Møtedato 

22/18 Regionrådet 07.12.2018  

 

 

Vedlegg: Ingen vedlegg 

 

Bakgrunn: 

Samferdselsdepartementet vil snart starte arbeidet med å utarbeide Nasjonal Transportplan 

(NTP) 2022-2033, som forventes på høring sommeren 2020 og behandles av Stortinget våren 

2021. I den siste NTP’en ble ferdigstilling av dobbeltspor fra Oslo til Lillehammer utsatt fra 

2030 til 2034. I jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029, som ble stadfestet i juli 

2018, er det ikke nevnt noe årstall for når dobbeltspor til Lillehammer kan stå ferdig. Til tross 

for at dette var tatt opp i mange av høringssvarene, henviser jernbanedirektoratet til arbeidet 

NTP 2022-2033 «en gjennomgang av forutsetninger, begrensninger og muligheter knyttet til 

framdrift av utbygging langs InterCity-aksene». 

 

Det er viktig å sikre at 2034 ligger fast som mål for fullføring av dobbeltspor mellom 

Lillehammer og Oslo, samtidig som det er viktig å presse på for at så stor del av effektmålene 

(flere avganger og kortere reisetid) kan realiseres før endelig ferdigstillelse. 

 

Fakta: 

Strekningene sør for Hamar (fram til Åkersvika) skal være ferdig utbygd med dobbeltspor i 

2026. I følge BaneNor er man godt i rute i forhold denne tidsplanen. 

 

For den neste strekningen (Åkersvika – Brumunddal), foreligger det godkjente kommunedel-

plan for framføringen i Ringsaker kommune. Kommunedelplanen for Hamar ble imidlertid 

ikke godkjent av kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) som har krevd 

ytterligere utredninger og vurderinger. Hamar kommune har nylig sendt planprogram for ny 

kommunedelplan på høring. Det tas sikte på at planen skal være ferdig behandlet i april 2020, 

altså fire år etter opprinnelig tidsplan. 

 

I «Godspakke Innlandet», som er en del av NTP 2018-2029 og omfatter tiltak for å øke 

andelen av godstrafikken som går med tog, er det blant annet lagt til grunn at det skal 

etableres en ny tømmerterminal på Rudshøgda og krysningsspor mellom Moelv og 

Brumunddal. Det er også bevilget penger til å bygge ny E6 slik at bro over togsporet i dette 

området tar høyde for framtidig dobbeltspor. 

 

Vurdering: 

For å få til en helhetlig løsning med ny firefelts E6, ny tømmerterminal på Rudshøgda og 

bedre kapasitet og regularitet for både person- og godstrafikk på Dovrebanen bør strekningen 

Brumunddal -Moelv bygges ut før strekningen Åkersvika – Brumunddal. Førstnevnte 

strekning framstår som enklere og billigere å bygge, og med et atskillig lavere potensiale for 
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konflikter. Det er også i dette området av Norge at jernbanen vil ha dårligst punktlighet når 

Follo-tunnelen åpner om få år. 

 

For å kunne påbegynne bygging i 2026, må planleggingen ta til 2019 og BaneNor må tilføres 

midler til dette arbeidet. 

 

Hamar kommune har nylig sendt planprogrammet for ny kommunedelplan fot dobbeltspor 

gjennom Hamar på høring. Det framgår at man vil vurdere to hovedalternativ med varianter. 

Det ene alternativet, østlig trasé med ny stasjon ved Vikingskipet, vurderes i utgangspunktet 

som en god del dyrere enn det vestlige alternativet som i hovedsak følger dagens trasé. For 

kommunene nord for Hamar blir valget av alternativ viktig dersom samferdselsdepartementet 

opprettholder sitt standpunkt om at bevilgningen til dobbeltspor Lillehammer – Oslo er en 

rammebevilgning, slik at dyrere løsninger på de sørligste strekningene må spares inn i form av 

redusert omfang/kvalitet lenger nord. Det må derfor stilles krav om at et eventuelt valg av en 

dyrere løsning gjennom Hamar må kompenseres i form av at rammebevilgningen til 

prosjektet økes tilsvarende. 

 

Konklusjon: 

Regionrådet vil stille følgende krav inn mot kommende NTP-prosess: 

• BaneNor må tilføres midler til å begynne planlegging av dobbeltspor mellom 

Brumunddal og Moelv og tømmerterminal på Rudshøgda i 2019 

• Tømmerterminalen må ferdigstilles i henhold til plan og senest i 2022 

• Strekningen Brumunddal – Moelv må prioriteres foran Åkersvika – Brumunddal, med 

byggestart senest i 2026 

• Hvis ikke det billigste alternativet gjennom Hamar blir valgt, må dette finansieres ved 

å øke prosjektrammen, ikke ved å redusere omfang eller kvalitet på strekningene 

lenger nord. 

• Hele strekningen Oslo – Lillehammer forutsettes ferdigstilt med dobbeltspor senest i 

2034. 

 

Tilnærmet likelydende sak blir også lagt fram for Lillehammer kommunestyre og 

Gudbrandsdalstingets arbeidsutvalg. 

 

 

Lillehammer, 29. november 2018 

 

 

Hanne Mari Nyhus 

Regionkoordinator 

  

    

 

Regionkoordinators innstilling: 

 

Regionrådet for Lillehammerregionen slutter seg til den foreslåtte tiltaksplanen/kravlisten for 

dobbeltspor til Lillehammer. 

 

 


