
Gjøvik – Handels- og sentrumsutvikling
Rapport fra workshop med formannskapet 24. april 2019 



Formålet

Formannskapet i Gjøvik kommune ønsket en workshop 
for å diskutere sentrumsutvikling, i lys av 
handelsanalysen som ble levert i september 2018

Formålet var å komme ett steg nærmere en enighet om 
hva kommunen vil med Gjøvik sentrum

Norconsult fikk i oppdrag å planlegge og lede 
workshopen, i dialog med representanter fra 
formannskapet.

For å sikre bredde i diskusjonene ble det invitert 
representanter fra det politiske apparatet også. 

Agenda for dagen

Start 9:45

Innledning

Byutvikling v/ Isaak Bashevkin (Norconsult) og Jomar 
Lygre Langeland (Civitas)

Handelsstandens behov v/ Anne Slåen (Gjøvik handel-
og næringsforening) og Vibeke Askevold (CC) 

Gjøvik sentrum i dag – styrker og utfordringer

Lunsj 11:30

Gjøvik sentrums fremtidige kvaliteter – oppnå/unngå

Sentrumsutvikling – hva og hvor?

Avrunding

Slutt 14:15

Formål og agenda



Deltakere
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Navn Tilhørighet

Bjørn Iddberg Ordfører - Arbeiderpartiet

Diann Wallin Formannskapet  - Arbeiderpartiet

Even Solhaug Formannskapet  - Arbeiderpartiet

Sissel Solum Formannskapet  - Arbeiderpartiet

Anne Bjertnæs Formannskapet - Høyre

Svein Håvar Korshavn Formannskapet - Høyre

Anlaug Seljevold Formannskapet - Miljøpartiet De Grønne

Jøran Ødegaard Formannskapet - Parti uavhengig

Torvild Sveen Formannskapet  - Senterpartiet

Kjetil Bjørklund Leder utvalg for Samfunnsutvikling - Sosialistisk venstreparti

Kristin Margrethe Bratland Barnerepresentant

Per Anthony Rognerud Kommunalsjef - Samfunnsutvikling

Navn Tilhørighet

Lars Engelien Tjenesteleder - Arealplan

Gunn Elin Rudi Arealplanlegger

Ragnhild Hoel Arealplanlegger / leder ATP Gjøvik

Tone Dullerud Arealplanlegger

Åge Andre Michaelsen Arealplanlegger

Pål Arne Bustad Virksomhetsleder- Byggesak

Einar Kulsvehagen Teknisk sjef

Arne Moen Tjenesteleder - Strategi og utvikling

Anna Thorud Hammer Kultursjef

Bjørn Evensen Plan og prosesskoordinator

Katrine Hveem Gjørvad Næringsrådgiver

Siri Fuglem Berg Kommuneoverlege



Deltakerne fikk «sjekke inn» gjennom å hilse på de rundt seg 
og fortelle om sitt favorittsted i Gjøvik

Mange hadde ulike favorittsteder, både i sentrum, og litt utenfor 
hvor man er nærmere naturen

Én observasjon var at hva ditt favorittsted er varierer gjennom 
livsløpet ditt

En annet observasjon var at det er lett å finne favorittsteder om 
sommeren når været er varmt og fint, og litt verre å komme 
opp med favorittsteder i Gjøvik om vinteren

Innsjekk: Mitt favorittsted i Gjøvik
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Byutvikling 

Trender i byutviklingen og om 
Gjøviks potensial og utfordringer 
v/Isaak Bashevkin (Norconsult) 

Se vedlegg 1

Mjøsbyen Gjøvik i et 
utviklingsperspektiv v/ Jomar 
Lygre Langeland (Civitas)

Se vedlegg 2

Handelsstandens behov 

Levende bykjerne i Gjøvik 
v/Anne Slåen (Gjøvik handel-
og næringsforening)

Se vedlegg 3

Handelsbyen Gjøvik v/ 
Vibeke Askevold (CC) 

Se vedlegg 4

Presentasjoner
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Dagens sentrum vurderes til å ha et godt 
grunnlag for videre utvikling

Byens kompakte kvartalsstruktur, med korte 
avstander til det meste er noe vi vil bevare

Gjøvik gård og områdene langs Hunnselva gir fine 
grønne lunger og nærhet til vann

Gamle bygg som Heim og Bakeriet har blitt pusset 
opp på en vellykket måte

De nyere utviklingsprosjektene, som skateparken, 
det nye rådhuset, nye boligområder og 
oppgraderingen av gågata har vært vellykkede

Studentene ved NTNU bringer et svært positivt 
element inn i bylivet i Gjøvik

Det er likevel en del å ta tak i for å realisere byens 
potensial

Byen mangler en helhetlig arealplanlegging og 
tempoet i de offentlige prosessene er for langsomt

For få attraktive byrom, plasser og serveringstilbud gir 
lite folk i sentrum

Dårlig vedlikeholdte fasader og manglende belysning 
i enkelte områder gir et lite hyggelig og trygt inntrykk

Bilen tar for mye plass i sentrum og det er ikke godt 
nok tilrettelagt for kollektiv, gang og sykkel

Det mangler gode koblinger mellom viktige funksjoner 
og attraktive områder

Panparken har mer potenisal som bør tas ut

Oppgave 1 – Gjøvik sentrum i dag
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Hver gruppe får en personas – en potensiell 
innbygger i Gjøvik

Hvis vi vil at denne typen innbyggere skal ville bo og 
oppholde seg i Gjøvik sentrum, hva må vi oppnå, 
hva må vi unngå?

Skriv hva denne personen ville ønsket seg i Gjøvik 
sentrum i de grønne snakkeboblene

Skriv hva denne personen vil at vi skal unngå at skjer 
med Gjøvik sentrum

Oppgave 2 – Oppnå/unngå 

2019-05-07 9



2019-05-07 10

Utvidede 
skjenketider

Gode priser på 
servering og 
kulturtilbud

Mangfold i 
serveringssteder 
(bok-, jazz, ute, 

etc)

Et bilfritt 
byrom

God 
kommunikasjon

Tilbud til 
ungdom under 

18 år

Gode og 
rimelige 

studentboliger

Kriminelle 
gjengdannelser og 

rusproblematikk

Ensomhet

Boligutvikling 
«bare» for 

eldre

Tomme/ 
stengte 
lokaler i 
sentrum

Kjedelig visuelt 
uttrykk på byen

Studenter og skoleelever

Tilgang på 
deltidsjobber

Tilgjengelighet 
på skole og 

kultur

Miljøvennlige 
løsninger for 

mat, transport, 
kollektivt etc.

Gode og 
billige 

transport-
muligheter

Smarte 
løsninger – en 

framtidsrettet og 
digital by

Attraktiv 
arbeidsplass 
i/nær sentrum

Jobbmuligheter 
også for 

kjæresten

Leie/eie kul 
leilighet til 
rimelig pris

Forfalne 
uterom og 

bygg

En død by

Dyre leiligheter 
ved kollektiv-

knutepunktene

Høye bygg 
som lager 

skygge

Overtall av 
gamle 

mennesker i 
bybildet

Urbant uteliv 
med flere 

uteserveringer

Nyutdannede
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Bredt 
kulturtilbud for 

barn og 
voksne

Barnefamilier

Tett/lav 
bebyggelse i 

gode materialer 
og med tilgang til 

egen hage

Korte 
avstander til 
hverdags-
funksjoner

Nært og variert 
handelstilbud

Gode 
byrom/ 
uterom

Trafikksikre 
forbindelser 
(fortau og 

sykkelveier

Dårlige boliger 
(mhp lysforhold, 

materialer, 
uterom)

Dårlig sikt i 
trafikkbildet 

(kantparkering)

Negativ 
vinkling fra 
lokalpresse

Forsøpling

Dårlige og 
mørke 
byrom

Offentlige 
tjenester og 

toaletter

Tilgang på 
naturen

Estetikk: 
Byhistorie, 
funksjonelt 

og vernMobilitet: Tog og 
buss, egen bil, 

sykkel, 
delingsordninger

Tjenestetilbud: 
Mat og drikke, 

butikker, trening 
og fysisk aktivitet

Grøntarealer: 
Rekreasjon, 

møteplasser, rolige 
soner, kontakt med 

vann

Kulturtilbud: 
Bibliotek, kino, 

konserter

Tap av 
kulturhistorie –
bygg og steder

Byspredning 
som gir store 

avstander 
mellom tilbud

For dyre boliger 
slik at man ikke 
kan kjøpe den 
størrelsen man 

trenger

Variert boligtilbud: 
Tilgjengelige boenheter, 
sentralt/korte avstander, 

variasjon i størrelser, 
gode utearealer, 
fellesfunksjoner

Gode og tilgjengelige 
uteareal og byrom –

aktivitetstilbud og 
møteplasser

Støy og 
trafikk i/ved 
bolig og i 

byrom

Godt voksne



Hver gruppe får «blanke» kart over Gjøvik sentrum

Lag minst to alternative fremtidige sentrumsutforminger 
ved hjelp av materiellet dere har fått

Grønt for viktige forbindelser i sentrum

Blått for varehandel

Rødt for kommunale tilbud

Gult for byrom som bør oppgraderes

Oppgave 3 - Sentrumsutforming

2019-05-07 12



Gruppevise besvarelser
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Gruppevise besvarelser
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Gruppevise besvarelser
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Gruppevise besvarelser
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Gruppevise besvarelser
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Blått = handel, servering og aktive førsteetasjer

Skape sammenheng mellom Storgata og CC

Begrense utvidelse nordover i Storgata, og heller brede seg noe ut for å omfavne Fahlstrøms plass og et 
fremtidig torg mellom Øvre og Nedre Torvgate og Sommerfeldts gate – gir mulighet for f.eks. 
boligtransformasjon av de 1-2 øverste kvartalene i Storgata.

Sørvendt og solfylt fasade med uteservering langs Hunnselva mellom Farverikvartalet og Rådhuset

Noe servering og lokalhandel langs vannet ved Huntonstranda

Gult = byrom og gater vi ønsker å oppgradere og begrense bilbruk i

Strandgata

Brennerigata/Elvegata

Storgata + Sommerfeldts gate + Nedre Torvgate + Fahlstrøms plass

4 bro/forbindelsesalternativer fra sentrum til Huntonstranda

Lysegrønt = utvikling av Huntonstranda

Enten som en komplett «ny by» med alle hverdagsfunksjoner

Eller som boligbydel med gode forbindelser til hverdagsfunksjoner i sentrum

Grønt = hovedforbindelser for kjørende gjennom sentrum

Jernbanesvingen – Bjørnsons gate – Øvre torvgate – Trondhjemsvegen

Rosa = Kommunale nyetableringer

2-3 aktuelle tomter for nytt kulturhus

2 aktuelle tomter for ny sentrumsskole

Blå sirkler = aktuelle steder for parkering i utkanten av sentrum

3-4 aktuelle tomter for parkeringshus, muliggjør redusert omfang av gate- og overflateparkering i sentrum

Fellestrekk fra gruppenes besvarelser
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Variert utvalg av boligtyper for ulike typer folk

Boliger i sentrum – attraktive fellesfunksjoner og gode uterom

Høy bolig- og bokvalitet

Boliger også tilpasset yngre

Rimelige studentboliger

Leie til eie?

Komplett handelstilbud

Attraktiv uteservering

Kulturtilbud

Unngå dø by

Estetisk og attraktiv by

Stilige uterom og arkitektur

Lekent sentrum

Unngå kantparkering

Variert tilbud av arbeidsplasser – til to personer

Korte avstander mellom hverdagsfunksjoner

Gangavstand – alt i nærheten

Butikk, barnehage, skole, arbeidsplass, rekreasjon +++

Trygge sykkelforbindelser

Hvis noen barnefamilier vil bo i sentrum uten bil, så må barna 
kunne sykle rundt i byen på en trygg måte

Hvordan gjør vi det trygt nok?

I sentrum I byen

Hva ønsker vi å oppnå?
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Satser vi på Huntonstranda som ny by eller skal vi dyrke 
utvikling av den eksisterende bykjernen?

Hvilke områder prioriterer vi til boligutvikling?

Hvilke forbindelser fra bykjernen til vannet skal 
prioriteres?

Hvor plasserer vi kulturhuset?

Hvor plasserer vi nytt hotell? 

I hvor stor grad ønsker vi å være opportunistiske mhp 
hvor private aktører vil investere?

Hvor mye skal vi verne vs. Hvor mye skal vi utvikle av 
nye bygg/områder?

Kan vi fire på kravet om næringsarealer i 1. et. til kun å 
gjelde definerte handelsgater?

Kan vi justere parkeringsbestemmelsene for å stimulere 
til økt aktiviteten i bykjernen?

Hvilke muligheter gir det byen dersom man legger Rv. 4 i 
en annen trasé?

Hvilke muligheter gir det byen dersom man flytter 
jernbanen?

Gjøvik er ikke stor nok til å ha flere livlige 
sentrumsområder – valg må tas for å samle folk 
på små, men gode steder

Det finnes også andre virkemidler vi kan benytte 
med hensyn på å utvikle bykjernen 

Valg som må tas
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