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1. Innledning 2. Metode og prosess
1.1 BAKGRUNN

Gjøvik kommune ønsket bistand til å utarbeide en overordnet 
landskapsanalyse for arealene i kommunen i forbindelse 
med revisjon av kommuneplanens arealdel. Oppdraget 
er gjennomført som avrop på rammeavtale mellom RAM 
arkitektur og Gjøvik kommune. Rambølls landskapsseksjon 
på Lillehammer har gjennomført oppdraget. Oppdragsleder 
har vært Kari Bentdal. Oppdragsmedarbeidere har vært Sigrid 
Hafslund og Ingfrid Lyngstad. Analysen er utført etter metoden 
gitt i DN og Ras veileder «Metode for landskapsanalyse i 
kommuneplan». 

1.2 MÅL OG RAMMER FOR ANALYSEN

Oppdraget har bestått i å vurdere landskapskvaliteter for hele 
Gjøvik kommune, etter inndeling i delområder, og etter metode 
beskrevet i Metode for landskapsanalyse i kommuneplan. 
Veileder. Direktoratet for naturforvaltning og Riksantikvaren. 
2011. 

Et landskap betyr et område, slik folk oppfatter det, hvis særpreg 
er et resultat av påvirkning fra samspill mellom naturlige og/
eller menneskelige faktorer (definisjon i Den Europeiske 
Landskapskonvensjonen).

NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) har delt Norge inn i ulike 
overordnede landskapsregioner. Gjøvik kommune er her lagt 
inn i landskapsregionene 7 Skogtraktene på Østlandet, 8 Innsjø- 
og silurbygdene på Østlandet, 11 Øvre dal- og fjellbygder i 
Oppland og Buskerud og 14 Fjellskogene i Sør-Norge. Denne 
vurderingen bygger videre på de overordnede regionene, 
men er utført med flere delområder og er slik mer detaljert 
og finmasket. Grensene i den overordnede vurderingen er noe 
justerte, etter nøyere vurderinger av kvaliteter i områdene. 

 

2.1 METODE

Det er de fire første fasene i gitte metode som er utført. Dette 
er iht til bestillingen fra Gjøvik kommune. Fasene består i:
 
I. Forberedende arbeider 
II. Befaring og beskrivelse 
 a. Inndeling i delområder
 b. Bruk av registreringstema
 c. Feltarbeid
III. Fastsettelse landskapskarakter
 a. Gyldighetstest
 b. Sjekkliste for fastsetting av landskapskarakter
 c. Helhet og sammenheng på tvers av delområder
IV. Vurdering landskapets verdi
 a. Verdikriterier
 b. Verdiskala

Figur 1  Fasene i landskapsanalysen
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2. GJENNOMFØRING

Fase I og II ble utført i dialog med kommunen. Det ble tidlig gjort 
en foreløpig inndeling av analyseområdet i delområder, som 
ble diskutert med kommunen. Beskrivelsen av delområdene 
bygger på gjennomgang av følgende registreringstema:
 - Landformer og vann
 - Vegetasjon
 - Arealbruk og bebyggelse 
 - Kulturhistorien i landskapet
 - Kulturelle referanser
 - Romlig-estetiske forhold

Landformer og vann omfatter de topografiske hovedformene 
eller storformene som skiller et område fra et annet. Vann og 
vassdrag er viktige formdannende elementer.
Vegetasjon omfatter ytre kjennetegn ved ulike naturtyper og 
vegetasjonssammensetninger. Dette gjelder alle typer landskap, 
både der vegetasjonsdekket er naturlig, kulturpåvirket, 
kulturbetinget eller i rene menneskeskapte miljøer.
Arealbruk og bebyggelse omfatter dei aktiviteter som utspiller 
seg i et landskap og som fysisk preger landskapet. Det vil 
i hovedsak være knyttet til næringsvirksomhet, bosetting, 
transport og ferdsel, rekreasjon og opplevelse. 
Kulturhistorie dekker den fysiske kulturarven slik den framstår i 
landskapet. Den historiske utviklingen i bosetning og arealbruk 
vil i varierende grad være synlig i landskapet i dag. Analysen skal 
kunne avdekke de viktigste utviklingstrekk og hvilke mønstre, 
objekter og elementer som er mulig å oppfatte i dag. 
Kulturelle referanser er som forrige tema knyttet til den historiske 
dimensjonen ved stedet og landskapet, men her som den delen 
av vår felles historie som ikke er nedfelt direkte i det fysiske 
landskapet. Det er her bl.a. snakk om erfaringsbasert kunnskap 
om bruken av landskapet, historiene knyttet til landskapet og 
kulturelle uttrykksformer som kan knyttes til landskapet.

Figur 2  Ortofoto Gjøvik kommune
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Romlig-estetiske forhold forholder seg til landskapet som en 
tredimensjonal og sansbar helhet. Romlig analyse knytter seg 
til de egenskaper ved landskapets fysiske strukturer som man 
orienterer seg etter og opplever i forskjellige sammenhenger. 
De estetiske sidene ved analysen peker hen på at oppfattelsen 
av landskapet er knyttet til mer enn de visuelle egenskapene. 
Vi sanser med hele kroppen i det landskapet vi omsluttes av og 
er en del av.

Befaringer ble utført over tre dager i oktober 2017. Områdene 
ble befart fra veg med bil, med unntak av Gjøvik og Biri sentrum 
som ble befart til fots. En rekke foto ble tatt og notater ble gjort.

I etterkant av befaringer ble forslag til områdeinndeling og 
navnsetting av delområdene ble presentert i møte med 
Gjøvik kommune 21-09-2017, der det bl.a. ble gjennomført 
gyldighetstest. Kommunen kom i etterkant av møtet med 
forslag til navneendringer. Rambøll la disse til grunn og justerte 
delområdene i henhold til enighet i møtet.

Beskrivelsen av delområdene er gjort på bakgrunn av 
befaringene og kilder på nettet. I tillegg er det avholdt møte 
med kommunen, representant fra Mjøsmuseene og fra Vardal 
historielag, der registreringer, analyser og hypoteser ble 
diskutert. 

Etter befaring og beskrivelse, ble landskapskarakteren fastsatt 
(fase III). De samme seks temaene som i registreringen ble 
omtalt og landskapskarakteren forklart.

Delområdene ble deretter verdisatt etter en femdelt skala, fra 
ubetydelig verdi, liten verdi, middels verdi, stor verdi og svært 
stor verdi.

Til slutt er metode og resultatene diskutert.
Definerte landskapsrom

Store sammenhengende 
landskapsrom

Visuell kontakt

Markerte romlige 
avgrensninger

Den romlig visuelle analysen ble utført som hjelpemiddel for å 
dele inn delområdene. 

Rommene i landskapet er definert av terrengformer, arealbruk 
og vegetasjon. Markerte romlige avgrensninger er med på å 
ramme inn rommene ytterligere og gir de drag i landskapet. For 
hele landskapet sees tverrgående drag vest-øst med retning mot 
Mjøsa. De store landskapsrommene føyer seg inn i dragene med 
visuell kontakt, hovedsakelig retning Mjøsa, men også vestover. 
De høyereliggende områdene sees mer som sammenhengende 
landskapsrom uten tydelig avgrensning.

Figur 3  Romlig visuell analyse
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Definerte landskapsrom

Store sammenhengende 
landskapsrom

Visuell kontakt

Markerte romlige 
avgrensninger

Figur 4  Kart viser delområder Figur 5  Kart viser delområder på ortofoto
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2.3 VERDISETTING

For den samlede verdivurderingen av hvert delområde er 
verdien for hvert delområdet satt ut fra en femdelt skala, som 
både skal kunne ta opp i seg nasjonalt og regionalt viktig og 
lokalt verdifullt landskap.

Da vi underveis i arbeidet har sett at mange av delområdene 
vil komme ut med lik verdi ut i fra denne skalaen har vi valgt 
å nyansere den ytterligere, der de midterste nivåene også kan 
deles inn i stor eller liten grad. 

Skalaen som er brukt blir da som følger:

Svært stor verdi 

Stor verdi:   Stor til svært stor verdi
    Stor verdi
    Stor til middels verdi

Middels verdi:   Middels til stor verdi
    Middels verdi
    Middels til liten verdi

Liten verdi:   Liten til middels verdi
    Liten verdi
    Liten til ubetydelig verdi

Ubetydelig verdi

Figur 6  Verdiskala fra veileder Figur 7  Justert verdiskala
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3.VURDERING AV DELOMRÅDER
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3.1. DELOMRÅDE 1 - 
GJØVIK
3.1.1 BESKRIVELSE
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3.1.2 FASTSETTELSE AV 
LANDSKAPSARKITEKTER
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3.1.3 VERDISETTING

GJØVIK

Hunndalen

MJØSA

A

C

A
C

C

C

C

B

D

C

C

C

C

A

C

B25 - Skoglund

B22 - Hovdetoppen

B23 - HovdetoppenB23 - Hovdetoppen

O2 - Fredheim skole

B5 - Bjørnsveen

O3 - Bjørnsveen

B3 - Bjørnsveen

na8 - Ekstadtjernet

F/K/I

F/K/IF/K/I

F/K/I

F/K/O

FK

F/K/I

K/B

Se

F/K/O

I/L/F/KF/N

F/K/I

F/B/T/N/G

F/B/T/N

F/K
F/K

O/B

F/K

F/KB/F

B/F

H

B/Tp
Bb/Fk

Bb/FkBb/Fk
Bb/Fk

A/F/K/Bev

F/K/BB/K

N-b

B/N

B/T B/T

BR-BK

B/F/K

B/F/K/PB/F/K
B/F/K

A/F/K/Bev
A/F/K/Bev
A/F/K/Bev

A/F/K/Bev
A/F/K/Bev

A/F/K/Bev

Mass/lek

GJØVIK KOMMUNE

0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25

Kilometers

Kartblad 2 - Sentrum
Kommuneplanens arealdel 2014 - 2026

ANNEN INFORMASJON

A - E Funksjonsklasser for veger, avkjørslstilattelse,
byggegrense

KpBestemmelseGrense

KpBestemmelseOmråde

Plangrense

Grense for arealformål

LINJESYMBOLER
HENSYNSONER (PBL § 11-8)

Friluftsområde

Naturområde

Drikkevann

Fiske

Småbåthavn

Farled

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone

BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG MED TILHØRENDE
STRANDSONE (PBL § 11-7, nr 6)

LNFR for spredt fritidsbebyggelseLNFR for spredt fritidsbebyggelse

LNFR for spredt boligbebyggelseLNFR for spredt boligbebyggelse

LNFR for tiltak basert på gårdens ressursgrunnlag

LNFR OMRÅDER (PBL § 11-7, nr 5)
Forsvaret

MILITÆRFORMÅL (PBL § 11-7, nr 4)

Park

FriområdeFriområde

Turdrag

Naturområde

GrønnstrukturGrønnstruktur

GRØNNSTRUKTUR (PBL § 11-7, nr 3)

Jernbane - Bro

Jernbane - På bakken

Jernbane - Tunnel

Gang/Sykkelveg - På bakken

Gang/Sykkelveg - Tunnel

Kombinerte formål for samferdselsanlegg og/eller teknisk
infrastruktur

Trase for teknisk infrastruktur

Parkering

Kollektivknutepunkt

Kollektivnett

Hovednett for sykkel

Bane (nærmere angitte baneformål)

Veg

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL
§ 11-7, nr 2)

Kombinert bebyggelse og anlegg

Grav- og urnelund

Uteoppholdsareal

Andre typer bebyggelse og anlegg

Idrettsanlegg

Næringsvirksbebyggelse

RåstoffutvinningRåstoffutvinning

Fritids- og turistformål

Offentlig eller privat tjenesteytingOffentlig eller privat tjenesteyting

Forretninger

Kjøpesenter

Sentrumsformål

FritidsbebyggelseFritidsbebyggelse

BoligbebyggelseBoligbebyggelse

BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 11-7, nr 1)
FramtidigNåværende

Godkjent av kommunestyret sak 15/14 den 27.03.2014

Figur 8  Kommunedelplan Gjøvik  
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Figur 8  Kommunedelplan Gjøvik  

Bybildet rundt Gjøvik stadion Hovdetoppen sett fra Øverbyvegen

Nytt boligfelt i randsonen i sør Tur- og rekreasjonsområde ved strandsona til Mjøsa



16

3.2. DELOMRÅDE 2 - 
VARDALSÅSEN OG SKANSEN
3.2.1 BESKRIVELSE
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3.2.2 FASTSETTELSE AV 
LANDSKAPSARKITEKTER
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3.2.3 VERDISETTING
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Skumsjøen Myrområde, Balleropmyra

Smal veg i tett skog, Vesetvegen Det finnes noen få gårdstun, derav de fleste fraflytta, i indre del av delområdet
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3.3. DELOMRÅDE 3 - 
VARDAL
3.3.1 BESKRIVELSE
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3.3.2 FASTSETTELSE AV 
LANDSKAPSARKITEKTER
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3.3.3 VERDISETTING
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Mustad gård Nytt boligfelt i nedre del av Vardal

Vidt utsyn mot Mjøsa Åpent kulturlandskap
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3.4. DELOMRÅDE 4 - 
BRÅSTAD - ÅSLENDET
3.4.1 BESKRIVELSE
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3.4.2 FASTSETTELSE AV 
LANDSKAPSARKITEKTER
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3.4.3 VERDISETTING
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Utsikt mot Mjøsa, ved Bråstad Nytt boligfelt i kulturlandskapet

Spredt bebyggelse Glæstadtjernet
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3.5. DELOMRÅDE 5 - 
HELLIROA - GRAVÅSEN - SKYBERG
3.5.1 BESKRIVELSE
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3.5.2 FASTSETTELSE AV 
LANDSKAPSARKITEKTER
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3.5.3 VERDISETTING
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Skyberg, utsyn mot Mjøsa Skyberg

Myrområder Noen småbruk med sau på beite
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3.6. DELOMRÅDE 6 - 
REDALEN OG NEDRE SNERTINGDAL
3.6.1 BESKRIVELSE



41
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3.6.2 FASTSETTELSE AV 
LANDSKAPSARKITEKTER



44

3.6.3 VERDISETTING



45

Skogkledd dalside i sør Skogkledd dalside i sør

Eneboligbebyggelse i nordlig dalside, utsikt mot Mjøsa Jordbrukslandskap i nordlig dalside



46

3.7. DELOMRÅDE 7 - 
MIDTRE SNERTINGDAL
3.7.1 BESKRIVELSE



47



48



49

3.7.2 FASTSETTELSE AV 
LANDSKAPSARKITEKTER



50

3.7.3 VERDISETTING



51

Nytt boligfelt ved Snertingdal ungdomsskole Snertingdal sentrum

Utsikt vestover over Snertindal sentrum Store, åpne jordbruksarealer
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3.8. DELOMRÅDE 8 - 
ØVRE SNERTINGDAL
3.8.1 BESKRIVELSE



53



54



55

3.8.2 FASTSETTELSE AV 
LANDSKAPSARKITEKTER



56

3.8.3 VERDISETTING



57

Idrettsbane ved Fremstad Utsyn vestover, kupert landskap med småbruk og skogsteiger

Spredt bebyggelse Det skogkledde landskapet dominerer
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3.9. DELOMRÅDE 9 - 
ONSRUDVATNA - REDALSSÆTRA- SVARKEN
3.9.1 BESKRIVELSE



59



60

3.9.2 FASTSETTELSE AV 
LANDSKAPSARKITEKTER



61

3.9.3 VERDISETTING



62

Skogkledd åsrygg Skogkledd åsrygg

Skogkledd åsrygg Ved Klundby, lengst øst i området
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3.10. DELOMRÅDE 10 - 
BIRI
3.10.1 BESKRIVELSE
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3.10.2 FASTSETTELSE AV 
LANDSKAPSARKITEKTER



68

3.10.3 VERDISETTING
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Næringsbebyggelse ved E6 Friområde ved Biri travbane

Biri sentrum Jordbrukslandskap utenfor sentrum



70

3.11. DELOMRÅDE 11 - 
BIRI ØVERBYGD
3.11.1 BESKRIVELSE



71
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73

3.11.2 FASTSETTELSE AV 
LANDSKAPSARKITEKTER



74

3.11.3 VERDISETTING



75

Skogkledd nordvendt dalside Gårdstun i sørvendt dalside

Hovedsakelig løvtrær i sørvendt dalside Jorder og gårdstun i sørvendt dalside
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3.12. DELOMRÅDE 12 - 
BIRISTRAND
3.12.1 BESKRIVELSE



77



78



79

3.12.2 FASTSETTELSE AV 
LANDSKAPSARKITEKTER



80

3.12.3 VERDISETTING



81

Spredt bebyggelse i jordbrukslandskapet ned mot Mjøsa Gårdstun i jordbrukslandskapet ned mot Mjøsa

E6 danner en stor barriere i landskapet Åsroa
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3.13. DELOMRÅDE 13 - 
BRATTBERGSSÆTRA
3.13.1 BESKRIVELSE



83



84
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3.13.2 FASTSETTELSE AV 
LANDSKAPSARKITEKTER



86

3.13.3 VERDISETTING
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Hytteutbygging på gammel setervoll Utmarksbeite

Hytteutbygging på gammel setervoll Store myrområder
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4. Sammenhenger 
på tvers av 
delområdene

5. Diskusjon

4.1 SAMMENHENGER PÅ TVERS AV 
DELOMRÅDER

Forholdet mellom bosetting i dalene og opp mot åsene med til 
dels store og rike gårder, skogkledte dalsider, høyereliggende 
åser med utmarksressurser og Mjøsa, har gitt godt livsgrunnlag 
i kommunen siden de tidligste bosettingene i regionen. 
Disse sammenhengene går på tvers av delområdene i denne 
rapporten. Dele av ressurser på åsene, går ofte langs midten 
eller langs toppene, og har i tidligere tider enkelte ganger vært 
grunnlag for strid mellom bosetting i ulike daldrag.

I Gjøvik har det vært et bredt spekter av størrelse og typer 
eiendommer. Avhengighetsforholdet mellom storgårder – 
småbruk/husmannsplasser - bureisningsbruk - industri og 
handelssentra har i lang tid gitt struktur til bosettingen og 
er fremdeles en til dels tydelig struktur i kommunen. Dette 
forholdet mellom ulike lag av befolkningen har gått på tvers av 
delområdene i rapporten.

Utmarksresursene har vært vesentlige for utviklingen av 
området, sammen med elvene og Mjøsa med havnemuligheter. 
Tømmer var viktig ressurs og handelsvare og gav liv til bl.a. 
glassverk i dagens Gjøvik kommune. Det ble drevet utstrakt 
handel og det var forbindelseslinjer til Vestlandet, sørover og 
nordover og også østover til Sverige. Forbindelseslinjene går på 
tvers av delområdene.

Korndyrking har vært viktig for hele området i større og mindre 
grad, og preger fremdeles kulturlandskapet. De viktigste 
kornproduksjonsområdene strekker seg ut over enkelte 
delområder.

5.1 DISKUSJON

De ulike delområdene har hver for seg en unik verdi og det 
er utfordrende å sammenligne og rangere et bredt spekter 
av karakterområder. Det kan f.eks. være problematisk å 
sammenligne et større sammenhengende naturpreget område 
mot en dal med til dels velutviklet grendestruktur og spredt 
utbygging. Hvert enkelt område har landskapsverdier som er 
både store og mindre store. Hvert område er også sårbart på sin 
måte, og har ulike potensialer for videre utvikling. Den samlede 
vurderingen er en måte å rangere områdene innbyrdes og det 
må tas i betraktning at det er et behov i en landskapsanalyse å 
bruke skalaen slik at det gis ulike verdier. Liten verdi betyr f.eks. 
ikke nødvendigvis at hele området har liten verdi, men heller at 
områdets samlede verdi er sett som noe mindre enn ett annet 
områdes samlede verdi. 

Potensiale og sårbarhet som ligger i landskapsverdier i et 
område vil ikke tre godt frem, før det foreligger konkrete 
planer for utvikling, og karakter og verdier kan vurderes opp 
mot påvirkning et evt. tiltak vil kunne gi. Denne vurderingen 
gir likevel en god pekepinn på hva som er dagens karakter og 
hva som er utviklingstrekk. Den vil forhåpentligvis være et godt 
redskap til å ta overordnede beslutninger for videre utvikling og 
bevaring i Gjøvik kommune. 
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Grunnkart, sosi. 
Ortofoto 
https://www.norgeskart.no

Nasjonalt referansesystem for regioninndeling av landskap. 
NIBIO kart: 
https://kilden.nibio.no/
Kartbasen til Miljødirektoratet:
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7. Vedlegg
Vedlegg 1: Kart som viser delområder, 1:50000 i A0
Vedlegg 2: Kart som viser hovedtrekk i landskapet
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