STRATEGI FOR NY BYUTVIKLING
- samordnet areal- og transportstrategi for Gjøvik

VISJON GJØVIK 2030

Desember 2011

Følgende vedtak ble fattet av kommunestyret 1.12.2011:
Gjøvik kommune slutter seg til visjonen for ny byutvikling, herunder mål og strategier
i rapporten ”Strategi for ny byutvikling – samordnet areal- og transportstrategi for
Gjøvik”. Rapporten peker på aktuelle tiltak på kort og lang sikt, disse må konkretiseres
nærmere, men gir viktige styringssignaler for det videre arbeidet med areal- og transportspørsmål i Gjøvik kommune.
Gjøvik kommune slutter seg til samarbeidsavtalen (kap. 5 i rapporten) mellom Gjøvik
kommune, Byen Vår Gjøvik, Statens vegvesen Region øst og Oppland fylkeskommune
som har som siktemål og få til forpliktende avtaler om arbeids- og ansvarsfordeling og
ʩŘŘǣÞsǋÞŘ¶ɚǼÞĶǼĨʳɚǼĶsŘĶs¶¶sǣŸƼƼǼÞĶsŘǣĨǋÞǼǼɚÞǣȖǼɚÞĨĶÞŘ¶ʳ
µĠƪɚÞĨĨŸŎŎȖŘsɚÞĶ_sĶǼŎs_ʩŘŘǣÞsǋÞŘ¶sŘɚ_sǼɚÞ_sǋsǋEsÞ_ǣŸŎǣĨÞǣǣsǋǼÞƼĨǼʳ˦Þ
samarbeidsavtalen, med kr 200.000 for årene 2012 til og med 2016.
For 2012 belastes 25.699.880, disposisjonsfond Plan og Utbygging med kr 200.000.
For årene 2013 til 2016 innarbeides kr 200.000 i økonomiplan 2013-16.
^sǼŸƼƼǋsǼǼsǣs¶sǼŸEĠsĨǼ¯ŸǋǻƻʰĨŸŘǼŸˠˡ˦˟˟ʳ˥ˠ˟˟ʳˢ˟ˠ˟ʳ˧˧ˠˤ˨ʳ

Følgende vedtak ble fattet av fylkesutvalget 20.12.2011:
1. Fylkesutvalget slutter seg til hovedkonklusjonene i rapporten ”Strategi for ny byutvikling – samordnet areal- og transportstrategi for Gjøvik”. Rapporten gir viktige
styringssignaler for det videre arbeid med areal- og transportspørsmål i Gjøvik.
2. Fylkesutvalget slutter seg til det fremlagte forslag til samarbeidsavtale (kap. 5 i rapporten) mellom Gjøvik kommune, Byen Vår Gjøvik, Statens vegvesen Region øst og
Oppland fylkeskommune.
3. ŷƼƼĶŘ_¯ɴĶĨsǣĨŸŎŎȖŘsɚÞĶ_sĶǼŎs_ʩŘŘǣÞsǋÞŘ¶sŘɚ_sǼɚÞ_sǋsǋEsÞ_ǣŸŎǣĨÞǣǣsǋǼÞƼĨǼʳ˦ÞǣŎǋEsÞ_ǣɚǼĶsŘŎs_Ĩǋˡ˟˟˟˟˟ǋĶÞ¶¯ŸǋƼsǋÞŸ_sŘˡ˟ˠˡ˚ˡ˟ˠ˥ʳ^sǼ
forutsettes at avtalen evalueres etter 3 år, med eventuell mulighet for partene til å
trekke seg ut fra samarbeidet. Fylkeskommunens andel dekkes innenfor budsjettrammen til Regionalenheten.

Forsideillustrasjon Ola A. Krogness
Alle illustrasjoner er produsert av IN’BY AS, om ikke annen kilde er oppgitt

Forord
Det har i 2010 og 2011 vært gjennomført et samarEsÞ_ǣƼǋŸǣĠsĨǼʹǻƻ˚ƼǋŸǣĠsĨǼsǼʺŎsĶĶŸŎµĠƪɚÞĨĨŸŎmune, Oppland fylkeskommune, Statens vegvesen og
næringslivet representert ved “Byen vår Gjøvik”. Målet
med prosjektet har vært å legge til rette for økt forpliktende samhandling og økt gjennomføringsevne
for areal- og transporttiltak i Gjøvik by.

Prosessledere for samlingene har vært Ola Bettum,
Ýŗ˅DɳǢŸ¶ŗĠĶǋ¶sʰNÞɚÞǼǣʳǊƼƼŸǋǼsŘsǋǣĨǋsɚsǼ
ɚŗĠĶǋ¶sʰNÞɚÞǼǣŸ¶ƻȖĶDsǋ¶sǋʰǢǼǼsŘǣɚs¶˚
vesen. Lay-out, kart og illustrasjoner er laget av
ËsĶsŘsǻÌŸǋǣǼsŘǣsŘʰÝŗ˅Dɳʳ

Desember 2011
Gjennom samarbeidsprosessen har det vært arran¶sǋǼʩǋsǣŎĶÞŘ¶sǋŎs_Eǋs__sĶǼĨsĶǣs¯ǋƼŸĶÞǼÞǣĨŸ¶
administrativt nivå i kommune og fylkeskommune,
representanter fra Statens vegvesen og representanter for næringsliv og ulike organisasjoner. Disse har
kommet med en rekke synspunkter på utviklingen av
byen.
Rapporten oppsummerer arbeidet og konklusjonene
fra prosessen, herunder ny visjon for Gjøvik by med
mål, strategier og aktuelle tiltak på kort og lang sikt.
Videre inneholder rapporten en samarbeidsavtale
mellom partene som skal sikre den videre oppfølging
av arbeidet.
ǻƻ˚ƼǋŸǣĠsĨǼsǼÌǋɚ?ǋǼĶs_sǼɚsŘǣǼɴǋÞŘ¶ǣ¶ǋȖƼƼs
bestående av ordfører Bjørn Iddberg, Gjøvik komŎȖŘsʰɚ_sĶÞŘ¶ǣ_ÞǋsĨǼƪǋǋÞĶ_ğʳrɚsŘǣsŘʰǢǼǼsŘǣɚs¶vesen, fylkesvaraordfører Kjetil Lundemoen, Oppland
fylkeskommune og Svein Håvar Korshavn, Byen vår
Gjøvik.

Paul Berger
Prosjektleder

ŗĠĶǋ¶s
Prosjektsekretær

Prosjektleder for arbeidet har vært Paul Berger,
ǢǼǼsŘǣɚs¶ɚsǣsŘʳrŘƼǋŸǣĠsĨǼ¶ǋȖƼƼsEsǣǼsŘ_sɚ
ǊŸɴ®ŸǣǣȖŎʰµĠƪɚÞĨĨŸŎŎȖŘsʰƻsǋrǋÞĨ®ŸŘĨĶǣǋȖ_
Ÿ¶r¶ÞĶËŸĶsŘʰEs¶¶sŷƼƼĶŘ_¯ɴĶĨsǣĨŸŎŎȖŘsʰ
Kjersti Moltubakk, fylkesmannen i Oppland, samt
Nils Kristian Raddum, Statens vegvesen har stått for
det faglige arbeidet. I tillegg har Stine Radmann og
Lillebill Marshall, begge fra Staten vegvesen, bistått
prosjektgruppen.
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1 Bakgrunn
Gjøvik kommune, Oppland fylkeskommune,
Statens vegvesen og næringslivet representert ved
“Byen vår Gjøvik”, har i 2010-2011 gjennomført et
samarbeidsprosjekt om nærmere klargjøring av felles
mål, utfordringer og muligheter for en mer attraktiv
Gjøvik by.
ǋEsÞ_sǼÌǋɚ?ǋǼǣǼɴǋǼɚsŘǣǼɴǋÞŘ¶ǣ¶ǋȖƼƼsEsǣǼsŘ_sɚ_sʩǋsƼǋǼsŘsʰĶs_sǼɚŸǋ_¯ƪǋsǋsŘʰŸ¶
en administrativ arbeidsgruppe ledet av Statens
vegvesen. Viktige suksesskriterier for prosjektet har
vært tverrpolitisk forankring av en felles visjon, bred
medvirkning, erkjennelsen om skrittvis utvikling og
forpliktende samarbeid.
Det overordnede målet med prosjektet har vært å
øke samhandling og gjennomføringsevnen. Samarbeidsprosjektet har pågått i ca 2 år hvor sluttproduktet er en vedtatt strategi for ny byutvikling med fokus
på samordnet planlegging innenfor areal og transport. Videre inneholder strategien en samarbeidsavtale mellom partene for å sikre videre oppfølging og
gjennomføring av tiltakene.

ǻŸǣsŘǼǋĶs_sĶŎĶ¯ŸǋƼǋŸǣĠsĨǼsǼÌǋɚ?ǋǼʲ
Prosjektet skal gjennom sitt arbeid gi viktige føringer og avklaringer for det videre arbeid med ulike
transportforhold, herunder vegløsninger, kollektivtransport, syklende og gående, samt parkeringspolitikk i Gjøvik sentrum.

Prosjektet skal gjennom sitt arbeid gi gode innspill
til kommunens øvrige arealplanlegging, herunder
bl.a innspill til kommunedelplan for sentrum.
ƻǋŸǣĠsĨǼsǼÌǋ¶ĠsŘŘŸŎ¯ƪǋǼʩǋsǣŎĶÞŘ¶sǋŎs_Eǋs_
_sĶǼ¶sĶǣsŎs_¯ƪĶ¶sŘ_sǼsŎsǋƼÌɚsǋǼɚ_sŎʲ

1. Felles forståelse om status og utfordringer
2. rǋ¯ǋÞŘ¶sǋ¯ǋŘ_ǋsEɴsǋ
3. Mål og mulige løsninger
4. Konkrete løsninger og partnerskapsavtale

rŘɚEs¶ǋȖŘŘsĶǣsŘs¯ŸǋƼǋŸǣĠsĨǼsǼÌǋɚ?ǋǼEsɚÞǣǣǼgjøring av de ulike aktørenes rolle og ansvar i byutviklingen, og hvordan aktørene best kan samhandle
for å utvikle areal- og transportsystemet i tråd med
intensjonene i nasjonale og lokale føringer.

SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR GJØVIK

5

2 Status
Gjøvik kommune er den kommunen som
vokser mest i regionen og utviklingen i antall
bosatte viser en vekst på 6 % de siste 10 år
(årlig vekst på 0,6 %). Det forventes en vekst på
ca 1 % framover ihht. SSBs sine prognoser for
Gjøvik.
ŘǼĶĶǋEsÞ_ǣƼĶǣǣsǋÞµĠƪɚÞĨĨŸŎŎȖŘssǋO
14400 og antall sysselsatte bosatt i Gjøvik er
omtrent like stort. Utviklingen i antall sysselsatte viser dobbelt så stor vekst i prosent som
antall bosatte. Denne årlige veksten er på
1,2 %.
Det er ca 10 000 mennesker som bor og jobber
ÞµĠƪɚÞĨĨŸŎŎȖŘsʳ^sǼǼsȖǼ¶ĠƪǋO˦˟̇ɚ_s
yrkesaktive. Resten pendler ut. Gjøvik er den
kommunen i regionen som har mest innƼsŘ_ĶÞŘ¶¯ǋŘEŸĨŸŎŎȖŘsŘsʰˠ˦˟˟ƼsǋǣŸŘsǋ
¯ǋƩǣǼǋsǻŸǼsŘŸ¶ˠˤ˟˟¯ǋəsǣǼǋsǻŸǼsŘʰǼÞĶ
sammen over 3200 personer.
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Utvikling i antall bosatte i Gjøvik kommune 1999-2009
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ǻǋʩĨĨɚsĨǣǼsŘ¯Ÿǋ_sǣÞǣǼsˠ˟ǋsŘsÌǋɚ?ǋǼƼO
25% på rv.4 i Gjøvik. Veksten i tunge kjøretøyer har
vært ca 30% i samme periode. Kallerud sør på rv.4 har
ÌǼǼsŘǼǋʩĨĨɚsĨǣǼƼˤˢ̇ÞƼsǋÞŸ_sŘˠ˨˨˨˚ˡ˟˟˦ʳ
Deler av vegnettet sentralt i Gjøvik har en gjennomǣŘÞǼǼĶÞ¶_ƪ¶ŘǼǋʩĨĨʹǋǣ_ƪ¶ŘǼǋʩĨĨ^ǻʺƼŎsĶĶŸŎ
10 000 - 15 000 kjøretøyer.
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®ɚʳˢˢŘ?ǋµĠƪɚÞĨǣsŘǼǋȖŎÌǋ_sÌƪɴsǣǼs^ǻ˚
tallene med ca 20 000 kjøretøyer.
Rutekilometer for busstilbudet i Gjøvik har vært
uforandret de siste 10 årene, mens passasjermengden har hatt en synkende tendens. Det
samme har vært tilfelle på Lillehammer bortsett
fra de siste par årene hvor passasjermengden
har økt i takt med bedre tilbud i form av økning i
antall rutekilometer.
Gjøvik er en bilby, men potensialet er betydelig
¯ŸǋŘɴsĨŸĶĶsĨǼÞɚǋsÞǣsŘ_sʳrŘÞŘǼsǋɚĠȖȖŘ_sǋǣƪĨsĶǣs
viser at 2 av 3 kunne benytte buss til/fra jobb,
samt at busstilbudet oppfattes som godt. Ny
Gjøvik skysstasjon med mulighet for enkle overganger mellom bussrutene vil bli en forbedring i
busstilbudet.
I forbindelse med sykkelbyundersøkelsen, ble
det gjennomført 800 telefonintervjuer i Gjøvik
i perioden 20. april til 23. juni 2010. I tillegg ble
det intervjuet 300 personer i hver av kommunene
ƩǣǼǋsŸ¶əsǣǼǋsǻŸǼsŘʳ
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Figuren til høyre viser hvordan reisemiddelfordelingen var kommunevis og samlet for de tre
kommunene.
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GJØVIK - passasjerer
LILLEHAMMER - passasjerer

Utvikling av bybuss i Gjøvik og Lillehammer 2000-2009 i
forhold til rutekilometer og antall passasjerer i 1000 pr år.
1% MC, moped

Resultatene fra sykkelbyundersøkelsen og reiseɚŘsȖŘ_sǋǣƪĨsĶǣsŘÞµĠƪɚÞĨʰƩǣǼǋsǻŸǼsŘŸ¶əsǣǼǋsǻŸǼsŘĨŸŎŎȖŘsǋɚÞǣsǋǼ˦˟̇ɚǋsÞǣsŘs¯Ÿǋsgår innenfor hver av de tre kommunene, mens
16 % foregår mellom de tre. Viktigste reiseformål
var handel/service (31 %) og fritidsreiser (30 %),
og arbeidsreiser (20 %).
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1% TOG, BANE

3% BUSS

10% GIKK HELE VEGEN

8% BIL passasjer
5% SYKLET
1% ANNET

71% BIL fører

µĠƪɚÞĨŸŎǋ_sǼÌǋŘŸsÌƪɴsǋsEÞĶEǋȖĨʹ˦ˠ̇ʺ
og langt lavere sykkelbruk (5%) enn de øvrige i
sykkelbyundersøkelsen blant norske byområder
(14 % sykkelbruk i snitt).

Gikk hele veien
Syklet
MC moped
Bil fører
Bil passasjer
Buss
Tog, bane
Annet

Gjøvik
11%
6%
1%
68%
8%
3%
1%
2%

Østre Toten
10%
4%
0%
75%
9%
2%
0%
0%

Vestre Toten
8%
4%
1%
75%
9%
1%
1%
2%

Totalt
10%
5%
1%
71%
8%
3%
1%
1%

Ulike reisemåter i Gjøvikregionen og i kommunene Østre- og
Vestre Toten (kilde: Reisevaneundersøkelse 2010 – Sintef)
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3 Utfordringer og problemstillinger
Veksten knyttet til handel, næring og bosetting i
Gjøvik har ført til et stort arealpress og ulike transportmessige utfordringer.

HOVEDUTFORDRINGENE FOR GJØVIK BY ER:

˒ ǢǼŸǋEÞĶǼǋʩĨĨÞǣsŘǼǋȖŎ˛ĨŸǼÞǣĨǼǋʩĨĨEÞĶ_sŸ¶ĨƼǣÞǼsǼǣƼǋŸEĶsŎsǋÞɚs¶ǣɴǣǼsŎsǼ
˒ ǢǼŸǋǼEÞĶEǣsǋǼÌŘ_sĶǣǼɴŘ¶_sƼȖŘĨǼÞNN
˒ Lav aktivitet i bysenteret
˒ ǋsĶĨǋsɚsŘ_sÞŘ_ȖǣǼǋÞŘ?ǋǼEɴǣsŘǼǋȖŎ
˒ Byen avskåret fra Mjøsa med jernbane og riksveg
µĠsŘŘŸŎ_sʩǋsǣŎĶÞŘ¶sŘsÌǋ_sǼɚ?ǋǼ_ÞǣĨȖǼsǋǼ
grundig hva som er hovedutfordringene og hva som
er de sterke og svake sidene ved Gjøvik by.
SVAKE SIDER:

˒ ǻǋʩĨĨsŘÞ¶ǼsŘsǼǼsǼÞǣsŘǼǋȖŎEĶÞǋŎsǋŸ¶ŎsǋĨŸǼÞǣĨ
˒ Lite attraktive parker og torg - manglende satsing på byrom
˒ ®Ÿǋ_ǋĶÞ¶¯ŸǋEÞŘ_sĶǣsŎsĶĶŸŎNNŸ¶ǢǼŸǋ¶Ǽ
˒ Parkeringsregime og P-norm hindrer boligutvikling
˒ Dårlig tilrettelegging for gående og syklende

STERKE SIDER:

˒ Nærheten til Mjøsa
˒ ĵŸĨĶÞǣsǋÞŘ¶ɚĨĠƪƼsǣsŘǼsǋʹNNʺŎs_ĨŸǋǼɚǣǼŘ_ǼÞĶǣsŘǼǋȖŎǣĨĠsǋŘs
˒ Stor kulturaktivitet, spesielt musikk
˒ Høyskolen i Gjøvik
˒ Sterk handelsstand, regionsenter med stort omland
˒ Solid næringsliv med industriell kultur. Mange arbeidsplasser
˒ Fortettingspotensial i sentrum
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4 Mål og strategier
4.1

Langsiktige mål og strategier

VISJON FOR NY BYUTVIKLING

Gjøvik skal være en attraktiv by som er med å prege
dagsorden for landet og regionen. Gjøvik by skal
være en vekstdynamo for hele kommunen og for
regionen – et kraftsenter under stadig utvikling som
er attraktiv for framtidens befolkning og virksomheter. Gjøvik skal med andre ord gjøre byen interessant for de kreative innen investering, næringsliv og
ikke minst befolkningen.
Gjøvik by skal være en attraksjon i seg selv. Gjøvik by
skal ha en sjarmerende bykjerne med et pulserende
EɴĶÞɚ¯ɴĶǼŎs_ŸƼƼĶsɚsĶǣsǋʰʪŸǼǼǋĨÞǼsĨǼȖǋʰ¶Ř¶ǣǼǋƪĨʰ
attraktive boliger, vakre gater, allsidig kultur- og
fritidsliv og et dynamisk handelsmiljø.
Gjøvik bys vakre beliggenhet ved Mjøsas bredd, ved
Hunnselvas utløp og åsene omkring skal avspeiles i
byen med vakre byrom, en frilagt elv, frilagte strender

og grønne strøk og plasser. Gjøvik skal også gjøres
seg kjent med spennende arkitektur som signaliserer
områdets kreativitet og dynamikk innenfor mange
områder.
rŘǼǼǋĨǼÞɚEɴsǋsŘEɴŎs_ÌƪɴĨɚĶÞǼsǼÞEɴǋŸŎŸ¶
bygninger, og som samtidig er en fysisk tett og konsentrert by med en mangfoldighet av byopplevelser.
rŘǼǼǋĨǼÞɚEɴĶsɚsǋ_¶Ÿ¶ŘǼǼŸ¶ǋsǼǋȖŘ_Ǽʳ
Det er viktig at visjonen er langsiktig og overordnet.
Visjon og mål må gå ut over tidsspennet for vanlige
planleggingshorisonter, dvs. handlingsplaner, valgperioder, langtidsplaner. Visjonen må stikke dypt og
kunne tåle skiftende politiske regimer – gjerne i 20 år.
Visjonen må også henge høyt.
Men man kan – hvis man vil!
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TRINNVIS UTVIKLING AV BYEN MOT LANGSIKTIGE MÅL

MÅL

PRINSIPPER FOR UTVIKLING

Gjøvik skal være en attraktiv by i en konkurransedyktig region.

I byutvikling er det langsiktig arbeid som gir resultater, og kommuneøkonomien tillater sjelden noe
annet enn trinnvis utvikling. De små skritt som blir
realisert er ofte like viktige som store langsiktig planer, men visjonen må gi retning for skrittene vi skal
ta. Det må lages gode handlingsplaner basert på en
ǋsʪsĨǼsǋǼŸ¶¯ŸǋŘĨǋsǼɚÞǣĠŸŘʳ

DELMÅL

˒ Bysenteret skal styrkes med boliger, næringsliv og
kulturaktiviteter
˒ Det skal være enkelt å reise til sentrum med alle
transportmidler samtidig som sentrum er skjerŎsǼŎŸǼ¶ĠsŘŘŸŎ¶Ř¶ǣǼǋʩĨĨŸ¶ŘŘsŘȖŘƪ_Þ¶
EÞĶǼǋʩĨĨ

^sǼsǋsǼǣǼŸǋǼȖǼEɴ¶¶ÞŘ¶ǣƼŸǼsŘǣÞĶÞµĠƪɚÞĨEɴʳǻÞĶ
ǣŎŎsŘĨŘ_sǼǼsŘǣĶǣǼÞĶˢ˦ˤʳ˟˟˟Ŏˡʳōs¶sǼEsǼɴdelig boligutvikling kan skje på Huntonstranda og
langs Hunnselva, samt som innfylling på åpne tomter
mange steder sentralt i byen. Næringsarealer kan
utvikles på begge sider av sporene ved Gjøvik stasjon,
ɚs_ȖǼɚÞ_sĶǣsɚNNŸ¶ŎsĶĶŸŎNNŸ¶ǢǼŸǋ¶Ǽʳ
ǣÞĠǼÞĶĨǼÞɚÞǼsǼsǋ¯Ÿǋ¯sǼĶsɚsŘ_sǣsŘǼǋȖŎɚÞĶ
innebære å si nei til en del aktiviteter utenfor sentrum. Samtidig ser vi mange steder at det parallelt tillates tiltak og prosjekter som vil ”ta livet av sentrum”,
bl.a. spredt lokalisering av næringsbygg som like
gjerne kunne ligget i sentrum, og lignende. Dersom
man ikke sier nei til de initiativene som svekker den
overordnede visjonen for sentrum, så vil man heller
ikke få realisert visjonen.
For å få til et mer konsentrert sentrum, herunder bl.a.
stimulere til økt bolig- og næringsutvikling, er det en
hovedutfordring å skape økt engasjement og investeringslyst hos private investorer.
rǋ¯ǋÞŘ¶sǋ¯ǋŘ_ǋsEɴsǋɚÞǣsǋɚÞĨǼÞ¶ÌsǼsŘɚǣǼǣs
på et bredt spekter av virkemidler; herunder endringer i parkeringsnormer, endringer i krav om maksimale byggehøyder, satsing på offentlig byrom, gangog sykkelvennlig sentrum, utvikling av grøntarealer
med gode forbindelser, gode parkeringsanlegg, samt
transformasjon av arealer.
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U T BYG G I N G S P OT E N S I A L
Farverikvartalet

30.000m²

CC

60.000m²

Gjøvik stasjon

65.000m²

Hunnselva/Huntonstranda

100.000m²

Kulturkvartal

15.000m²

Parkgata

15.000m²

Diverse sentrumsprosjekter

90.000m²

Utbyggingspotensial

375.000m²
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ˣʳˡ

ǋsĶEǋȖĨ

BOLIGUTBYGGING

MÅL

PRINSIPPER FOR UTVIKLING

Gjøvik skal være en kompakt by med attraktive boliger, boligmiljøer og et pulserende byliv for folk i alle
aldere.

Det er markedet som styrer hva slags boliger som
bygges/ombygges og hvor dette skjer. Det er kostbart å etablere seg i sentrum. Derfor er det mange
tomme kvartaler, men nærhet til Mjøsa viser seg å
selge. Boliger i sentrum og nær Mjøsa må gjøres så
rimelige som mulig. Kommunen må gjøre sentrale
områder mer attraktive for boliger med opparbeiding
av uteområder av høy kvalitet. Planlegging og utvikling av områder i sentrum bør skje som et samarbeid
mellom kommunen og private.

DELMÅL

˒ Det skal legges til rette for variert boligtilbud i
Gjøvik sentrum.
˒ Byen skal bygges ”innover” med fortetting og
utfylling av ledige arealer.
˒ Sentrum og Mjøsstranda skal ha vakre og trivelige
gateløp, byrom og plasser.

Mustadhagen, JAF arkitektkontor AS, foto Statens vegvesen
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For Gjøvik gjelder det å skape mer dynamikk i det
lokale boligmarkedet med sirkulasjon av boliger.
rĶ_ǋsŎsŘŘsǣĨsǋĨŘƪŘǣĨsʪɴǼǼsǼÞĶǣsŘǼǋĶǼEsĶÞ¶¶sŘ_sEŸĶÞ¶sǋʩŘŘǣÞsǋǼɚs_ǣĶ¶ɚ¯ǋÞǼǼĶÞ¶¶sŘ_s
sŘsEŸĶÞ¶ǼÞĶȖŘ¶sEǋŘs¯ŎÞĶÞsǋŸ¶ɴŘ¶ǋsǼÞĶEĨsʪɴǼtere som ønsker seg frittliggende boliger med bakĨsĨŸŘǼĨǼ¯Ÿǋǣs¶ǣsĶɚŸ¶EǋŘʳrĶ_ǋsŎsŘŘsǣĨsǋŘ
for tiden er ofte friske og ressurssterke og bidrar til å
skape byliv. På sikt kan det i sentrum utvikles til å bli
en mer blandet sammensetning av unge og eldre i de
sentrale boligstrøkene.

TILTAK PÅ KORT SIKT - 2012 TIL 2015

TILTAK PÅ LENGRE SIKT FRA 2015

˒ Lag rekkefølgebestemmelser som sier når bynære
arealer i kommuneplanen kan bygges ut – og prioriter boligutbygging i sentrum – inklusive Mjøsstranda – og fortetting av eksisterende byområde
før nye områder åpnes for utbygging.

˒ ǻÞĶĶǼÌƪɴsǋsȖǼŘɴǼǼsĶǣsǣ¶ǋ_sǋʰ_ɚǣʳʪsǋssǼǣĠsǋ˛Þ
boligprosjekter i sentrum. Fortetting med kvalitet.
˒ I randsonen til sentrum bør det også bygges tettere enn eneboligbebyggelse.

SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR GJØVIK
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SAMMENKNYTNING AV BYEN MED MJØSA

MÅL

PRINSIPPER FOR UTVIKLING

Gjøvik skal knyttes nærmere til Mjøsa

For å åpne Gjøvik sentrum og knytte det nærmere til
Mjøsa, bør Storgata forlenges med en gangakse over
dagens jernbanespor og over rv.4 fram til Skibladnerbrygga slik at det etableres en direkte fysisk og visuell
kontakt mellom sentrum og Mjøsa.

DELMÅL

˒ Gjøvik sentrum skal åpnes og knyttes direkte til
Mjøsa
˒ Hunnselva skal reetableres som en blågrønn åre
gjennom byen og fram til oset ved Mjøsa
˒ Strandsonen langs Mjøsa skal være tilrettelagt som
bruks- og rekreasjonsarealer for allmennheten
˒ ǼǼǋĨǼÞɚsEŸĶÞ¶sǋŎs_ȖǼǣÞĨǼǼÞĶōĠƪǣǣĨĶEɴ¶¶sǣ
på Huntonstranda og på begge side av elveoset
og enkelte andre steder i sentrum.

Det er mulighet for sammenhengende grøntområder/grønnstruktur med gang- og sykkelveier langs
hele bredden av Mjøsa og langs hele Hunnselva samt
opp til Hovdetoppen.
TILTAK PÅ KORT SIKT - 2012 TIL 2015

˒ Utvikling av de grønne landstripene langs
Hunnselva helt ut til munningen. Dette kan inngå
som element i planene for Kulturhuset og Farverikvartalet.
˒ Storgata forlenges trinnvis mot Mjøsa. 1. etappe
fram til stasjonsbygningen.
˒ Utbedre eksisterende undergang ved rv.4 mot
Skiblanderbygget
˒ Huntonstranda og arealene langs oset til Hunnselva avsettes i sentrumsplanen i all hovedsak til
bolig, kultur og rekreasjon.
TILTAK PÅ LENGRE SIKT FRA 2015

˒ 2. etappe av Storgatas forlengelse er over dagens
spor og over rv.4 og 3. etappe med supplering
med parker på begge sider av Storgatas forlengelse. Store tiltak må til for å passere barrierer skapt
av veg og jernbane. Politisk og befolkningsmessig
forankring er svært viktig i denne sammenheng.
^sǼŎÞŘŘĶs_sǣ¯ŸǋÌŘ_ĶÞŘ¶sǋŎs_ğsǋŘEŘsɚsǋket om reversible løsninger for kryssing av spor.
˒ Rv.4 legges i kulvert forbi Hoff Potetindustri, subsidiært trekkes Storgatas forlengelse på en gangbro
over rv.4 fram mot Skibladnerbygget.

Utviklingsplan for Hunnselva Gjøvik, utarbeidet av Gjøvik
kommune 2008 ved landskapsarkitekt Ingunn A. Lønstad
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Gjøvik sentrum i framtiden med en tettere by og Storgata forlenget til Skibladnerbygget
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ˠ˦

NÆRINGSUTVIKLING

MÅL

PRINSIPPER FOR UTVIKLING

Gjøvik by er vekstdynamo for hele kommunen og
regionen.

Store arealreserver for bolig- og næringsutbygging
gjør at industribedriftene Hoff og Hunton kan bli
liggende. Dermed beholdes et antall industriarbeidsplasser sentralt i byen – viktig som markering av byen
ǣŸŎÞŘ_ȖǣǼǋÞEɴŸ¶ɚÞĨǼÞ¶ǣŸŎEÞ_ǋ¶ǼÞĶǼʪsǣǼŎȖĶÞ¶
arbeidsreiser kan skje med miljøvennlige transportmidler.

DELMÅL

˒ ǻsĨŘŸĶŸ¶ÞEɴsŘµĠƪɚÞĨsǋsŘĨȖŘŘǣĨƼǣEɴŎs_
varierte utdanningsmuligheter.
˒ Gjøvik har et komplett bysentrum, for befolkning
og besøkende. Næringsliv, kulturtilbud, handel og
undervisning supplerer hverandre slik at det blir
ʪsǋs¶ǋȖŘŘsǋ¯Ÿǋ¯ŸĶĨǼÞĶŸƼƼÌŸĶ_sǣs¶_sǋŸɚsǋǼÞ_ʳ
˒ Næringsarealer er utviklet på begge sider av
ǣƼŸǋsŘsɚs_µĠƪɚÞĨǣǼǣĠŸŘʰɚs_ȖǼɚÞ_sĶǣsɚNNŸ¶
ŎsĶĶŸŎNNŸ¶ǢǼŸǋ¶Ǽʳ
˒ Handelsbyen Gjøvik er det ubestridte regionsenter
med et handelsomland for 100.000 mennesker
som er lett tilgjengelig med alle typer transportmidler. Gjøvik har Mjøsregionens mest publikumsvennlige og lettfattelige kundeparkeringsregime i
bysentrum
˒ NNōǋǼ˅ŘsǋsŘǋsǣǣȖǋǣ¯ŸǋµĠƪɚÞĨŸ¶ǼǋsĨĨsǋ
ŎŘ¶sŎsŘŘsǣĨsǋǼÞĶEɴsŘʳNN¶Þǋ¶ǋȖŘŘĶ¶¯Ÿǋ
utvikling av øvrige deler av Gjøvik sentrum.
˒ Sentrumsområdet rundt Strandgata/Storgata utvikles samlet som handels og opplevelsesområde
˒ Kommunen har tilrettelagt for storvarehandel
utenfor sentrum.

Mulig utbygging av Farverikvartalet, illustrasjon fra forstudie
til reguleringsplan for Farverikvartalet, november 2009,
Kontur Arkitektur
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Som bidrag til vitalisering av byen er det viktig å
samle kontor- og servicebedrifter i sentrum. Det
samme gjelder kulturbygg og kulturaktiviteter. Kultur
og næring trenger hverandre. Byens studenter må
også trekkes ned og inn i sentrum slik at de kan bidra
til å gi sentrum liv og sammen med næringsvirksomhet og bosatte gi grunnlag for serveringssteder mm.
Studentboliger og velferdsbygg bør lokaliseres til
sentrum. Slik konsentrasjon til det sentrale området i
kommunen styrkes også mulighetene for bruk av kollektive reisemidler, sykkel og gange i stedet for bil for å
nå slike målpunkter.
Gjøvik sentrum må gjøres mer attraktivt og urbant
både for bolig- og næringsutvikling. Sentrumsplanen er kommunens viktigste redskap i tilrettelegging for en slik utvikling. Planen bør sikre et helhets¶ǋsƼʹǼǋʩĨĨǣɴǣǼsŎʰ¶Ř¶˚Ÿ¶ǣɴĨĨsĶ¯ŸǋEÞŘ_sĶǣsǋʰ
ǣÞĨǼĨǣsǋʰ¶ǋƪŘŘǣǼǋȖĨǼȖǋʺʰŎsŘŸ¶ǣÞ_sŘǼÞʩǣsǋsǣ?ǋĶÞ¶
viktige verdier (kulturminner / identitetsskapende
elementer) som skal hensynstas.
Sentrumsplanen bør ha særlig vekt på bestemmelser
som skal bidra til byliv, for eksempel krav om tilrettelegging for studentboliger og krav om publikumsrettede funksjoner i 1. etasje i de mest sentrale kvartalene. I disse kvartalene bør man tilstrebe en blanding
av funksjoner (bolig, handel, næring, servering) fordi
dette bidrar til det levende og mangfoldige.

TILTAK PÅ KORT SIKT - 2012 TIL 2015

˒ Storgata er gjennom et spleiselag offentlig-privat
bygget om til miljøgate og står som byakse sentralt i sentrumsutviklingen. Strandgata som miljø¶ǼsŸ¶EɴĨǣsŎȖǼɚÞĨĶsǣʰÞ¯ƪǋǣǼsŸŎ¶Ř¶¯ǋNN
til Hunnsveien. Sammen med parkene danner den
ˇÞŘ_ǋsʩĶsǼsŘˇɚŘ?ǋÞŘ¶ǣsÞsŘ_ŸŎŎsǋÞµĠƪɚÞĨEɴʳ
˒ God atkomst med bil til sentrum inklusive ordnet
parkering og tilgjengelighet med buss, sykkel og
gange vil være en betingelse for utvikling av et
tyngdepunkt som omtalt over. Økt handel i senǼǋȖŎĨǋsɚsǋEs_ǋsǼÞĶ¶ĠsŘ¶sĶÞ¶ÌsǼŎs_EÞĶʳǻÞĶǋsǼǼs˚
leggingen for dette vil være krevende og må
gjøres slik at en ikke ødelegger for andre bymiljøkvaliteter som en ønsker å fremme.
TILTAK PÅ LENGRE SIKT FRA 2015

˒ Det er viktig å søke å ”intensivere” utvikling av
bolig og næring i tilknytning til byaksene Storgata
og Strandgata. Dette kan skape tetthet i opplevelse og urbane kvaliteter.

Storgata, IN’BY landskapsarkitekter

SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR GJØVIK
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BYLIV OG STEDSUTVIKLING MED KVALITET

MÅL

PRINSIPPER FOR UTVIKLING

Gjøvik by skal være en attraksjon i seg selv. Gjøvik by
skal ha en sjarmerende bykjerne med et pulserende
EɴĶÞɚ¯ɴĶǼŎs_ŸƼƼĶsɚsĶǣsʰʪŸǼǼǋĨÞǼsĨǼȖǋʰ¶Ř¶ǣǼǋƪĨʰ
attraktive boliger, vakre gater, allsidig kultur- og
fritidsliv og et dynamisk handelsmiljø.

Opprusting av byrom kan bidra til et mer levende
og mangfoldig sentrum. I Gjøvik er parkene i nedre
del av sentrum viktig i denne forbindelse. Men også
møteplasser, lekepark, skatepark, elvepark, promenade langs Mjøsa, strender og nye gang- og sykkelforbindelser kan være viktige elementer i en slik
opprusting. Området i nær tilknytning til byaksene
Storgata og Strandgata bør ha førsteprioritet.

DELMÅL

˒ Befolkningen på Gjøvik er med rette stolte av
byens sin
˒ ^sŘŸɚsǋŸǋ_Řs_s¶ǋƪŘŘǣǼǋȖĨǼȖǋsŘʲōĠƪǣǣǼǋŘ_
og Hunnselva med parken rundt Gjøvik gård er
ryggraden i byens grønnstruktur.
˒ Det er et godt opparbeidet og omsorgsfullt vedlikeholdt hierarki av nære friområder rundt sentrum, og det er etablert små grøntarealer / hyggelige, sosiale møteplasser i bybebyggelsen med
gode gangforbindelser mellom disse og til større
parker og friområder.
˒ Universell utforming av anlegg for gående og sykkel, skoleveger, offentlig gater, plasser og parker
skal legges til grunn for alle planer og prosjekter.

Sentrumsplanen er kommunens viktigste redskap i tilrettelegging for en slik utvikling Sentrumsplanen kan
ha egne krav til utforming og høy omgivelseskvalitet.
Opprusting av Storgata er et eksempel på dette. Det
kan videreføres skrittvis i andre sentrumsgater ved
at man kan bygge en mindre strekning hvert år med
fortau og ny gatebelegning, for å høyne kvaliteten.
Sentrumsplanen kan også inneholde retningslinjer for
møblering av offentlige rom. Dette for å sikre attraktive fellesarealer og bidra til like konkurransevilkår
for serveringsbransjen. Videre vil innkjøp av kunst /
skulpturer kunne bidra til mangfold og opplevelse i
offentlige rom.

˒ Byens lange historie er ivaretatt gjennom godt
vedlikeholdte og bevisst forvaltede bygninger fra
alle tidsperioder.

Jernbaneparken, mulighetsstudie for aktivitetspark med skateanlegg og torg, illustrasjon IN’BY
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Grønnstruktur, gang- og sykkelforbindelser
TILTAK PÅ KORT SIKT - 2012 TIL 2015

TILTAK PÅ LENGRE SIKT FRA 2015

˒ Ruste opp byrommene Fahlstrøms plass, Panparken og Gamletorget. Skape hyggelige, sosiale
møteplasser.

˒ Stille krav om og/eller stimulere til utadvendte
aktiviteter i 1. etasje (butikker, serveringssteder) i
bebyggelsen langs Strandgata og nederste del av
Storgata.

˒ Bedre framkommeligheten langs Hunnselva med
gangveger, spesielt gangvegforbindelsen under
jernbanen.
˒ Oppgradere og ha felles standard på fortau og
gater, inklusive felles standard på møblering og
skilting.
˒ Utbedre Mjøspromenaden, samt en forlengelse
nordover og sørover.
˒ Videreutvikling av Gjøvik kommunes høye driftsstandard på alt kommunalt teknisk vedlikehold.

˒ Fullføre en komplett opparbeidet, overordnet
grønnstruktur med godt tilrettelagte traseer for
gående og syklende.
˒ rŘǼÞ_ǣŎsǣǣÞ¶ĨŸŘǣsǋǼǋsŘsǋsǼĨǼȖsĶǼǼÞĶ¯Ÿǋ
styrke Gjøvikregionen som Musikkregion med
Gjøvik som musikkbyen i sentrum.
˒ Utvikle Hovdetoppen som en del av byens grøntstruktur.

˒ Utbedre og supplere innholdet i Byparken ved
µĠƪɚÞĨǣǼǣĠŸŘŎs_ʪsǋsĨǼÞɚÞǼsǼǣǼÞĶEȖ_ʱǣĨƪɴǼsbane, skateanlegg mv.
˒ rǼEĶsǋsǣŎǋEsÞ_ŸŎĶŸĨĶǼEɴ¶¶sǣĨÞĨĨǋEsÞ_ʳ
Videreføre positive erfaringer fra Storgata. Kommunen må ta en lederrolle og det er viktig med
kompetanseheving – for eksempel å ta i bruke
Mjøsmuseet som ressurs i vernesaker.
˒ ĨǼÞɚŸƼƼ¯ƪĶ¶ÞŘ¶ɚ¯ŸǋɚĶǼŘÞŘ¶ǣƼĶŘsŘ¯ŸǋµĠƪɚÞĨ
gård med fokus på økt byliv.

Storgata som miljøgate, illustrasjon IN’BY
SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR GJØVIK
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ˣʳˢ

ǻǋʩĨĨ˚Ÿ¶ǼǋŘǣƼŸǋǼĶƪǣŘÞŘ¶sǋ

VEGSYSTEMET

MÅL

Det er enkelt å reise til Gjøvik sentrum samtidig som
ǣsŘǼǋȖŎsǋǣĨĠsǋŎsǼ¯ŸǋȖŘƪ_Þ¶EÞĶǼǋʩĨĨ

1. ǻÞĶǼĨǣŸŎĨŘƼɚÞǋĨsǼǋŘǣƼŸǋǼEsÌŸɚsǼŸ¶
valg av transportmiddel

DELMÅL

2. ǻÞĶǼĨǣŸŎ¶ÞǋŎsǋs¯¯sĨǼÞɚȖǼŘɴǼǼsĶǣsɚsĨǣÞǣterende infrastruktur

˒ Rv.4 kombinerer funksjonen med betjening av
byen og funksjon som gjennomfartsåre på en god
måte
˒ ǻǋʩĨĨEÞĶ_sǼÞǣsŘǼǋȖŎsǋǋɴ__Þ¶ʳǢsŘǼǋȖŎÌǋ¶Ÿ_
tilgjengelighet med bil inklusive parkering samtidig som sentrum er beskyttet mot gjennom¶Ř¶ǣǼǋʩĨĨŸ¶ŘŘsŘȖŘƪ_Þ¶EÞĶǼǋʩĨĨ
˒ ǊɚʳˣŸ¶ğsǋŘEŘsŘǣŸŎEǋǋÞsǋsǋŎsĶĶŸŎǣsŘǼǋȖŎ
og Mjøsa er redusert betraktelig
PRINSIPPER FOR UTVIKLINGEN

ǻǋʩĨĨsŘÞ¶ǼsŘsǼǼsǼÞǣsŘǼǋȖŎEĶÞǋǣǼ_Þ¶ŎsǋĨŸtisk med blanding av biler, busser, sykler og fotgjen¶sǋsʳǻǋʩĨĨEÞĶ_sǼŎEĶÞsŘĨĶsǋsŸ¶ŎsǋŸɚsǋǣÞĨǼlig, og de ulike transportmidlene må skilles mer fra
hverandre i gatenettet.
Sentrum må gjøres mer gåvennlig. Viktigste tiltak for
å oppnå dette vil være å betjene sentrum i en ring
utenfra og derved redusere behov og muligheter for
gjennomkjøring i gatenettet i sentrum. Strandgata
og Storgata som miljøgater vil også bidra til et mer
gåvennlig sentrum.
Parkering bør i stor grad samles i et antall parkeringshus og parkeringsplasser i tilknytning til sentrumsringen og tettest mulig inn til sentrum. Korttidsparkering for kunder til sentrum legges på P-plasser eller i
sentrum. Langtidsparkering / arbeidsplassparkering
legges noe unna sentrum.
Sentrum har i dag to adkomster fra rv.4; rundkjøringene ved fv.33 / Strandgata og rundkjøringen ved
ğsǋŘEŘsǣɚÞŘ¶sŘʳ^Þǣǣs_ĨŸŎǣǼsŘsEǋÞŘ¶sǋǼǋʩĨken rett inn i sentrumsgatene og bør suppleres /
avlastes. Utbygging og utvikling av vegsystemet må
ha en langsiktig plan for øye, og utviklingen bør skje
ǼǋÞŘŘɚÞǣÞÌsŘÌŸĶ_ǼÞĶʩǋsǼǋÞŘŘǣƼǋÞŘǣÞƼƼsǼǣŸŎǢǼǼsŘǣ
ɚs¶ɚsǣsŘǣʩĶŸǣŸʩ¯ŸǋȖǼɚÞĨĶÞŘ¶ɚsǼǼǋŘǣƼŸǋǼŘsǼǼʲ
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3. Begrensede utbyggingstiltak
4. Større ombygginger eller ny trase
Trinn1: ǋsĶȖǼɚÞĨĶÞŘ¶ǣŸŎsǋEsǣĨǋsɚsǼÞĨƼÞǼǼsĶ
4.2 foran med konsentrasjon til sentrum av boliger,
næringsvirksomhet og kulturtilbud vil bidra til at
mange vil få kort avstand fra bolig til arbeidssted og
ulike gjøremål, samt at mange kan velge å gå eller
sykle i stedet for å bruke bil. Konsentrasjon av reisemål i sentrum vil også bidra til at mange fra andre
steder i kommunen og regionen kan benytte det
sentrumsrettede busstilbudet.
Trinn 2: Gatenettet kan utnyttes mer effektivt og
sŘĨsĶǼs¶ǼsǋƼǋÞŸǋÞǼsǋǼ¯ŸǋEȖǣǣʳŘ_ǋsǼÞĶǼĨ¯ŸǋŎsǋ
effektiv utnyttelse av eksisterende vegnett kan være
avsetting til kollektivfelt på dagens veger og oppstramming av vegkryss, samt ombygging til miljøgater.
TILTAK PÅ KORT SIKT - 2012 TIL 2015

˒ ȕǼEɴ¶¶ÞŘ¶ɚǢǼǋŘ_¶ǼǣŸŎŎÞĶĠƪ¶ǼsʲƻǣÞĨǼ
bør hele Strandgata bli miljøgate. Derfor bør
_sŘĶŘ¶ǣÌsĶsǣsŘǼǋȖŎʹ˧ˤ˟Ŏ¯ǋNNǼÞĶŗÞsĶǣ
Ʃ_s¶ǋ_ǣ¶ǼsʺÌǣŎŎs¶ǼsƼǋŸʩĶʳÝ¯ƪǋǣǼs
ŸŎ¶Ř¶sǋ_sǼɚÞĨǼÞ¶ǣǼsEɴ¶¶sǣǼǋsĨŘÞŘ¶sŘNN˛
ËȖŘŘǣɚsÞsŘǣŸŎEÞ_ǋ¶ǼÞĶĨŘɴǼǼsNNŸ¶ǣsŘǼǋȖŎ
sammen. Som første trinn i dette bygges Strand¶Ǽ¯ŸǋEÞNN¯sǋ_Þ¶ÌƪǣǼsŘˡ˟ˠˠʳrŘǣŎĶsǼEǋs__s
på 6,5 m og bredere fortau kan få ned hastigheten
på bilene og legge forholdene bedre til rette for
fotgjengere og syklister, samtidig som bredden vil
ɚ?ǋsǼÞĶǣǼǋsĨĨsĶÞ¶¯ŸǋEȖǣǣǼǋʩĨĨÞ¯ǋŎǼÞ_sŘʳ
˒ ȕǼEs_ǋÞŘ¶ɚĨǋɴǣŘÞŘ¶ǣƼȖŘĨǼsǋŎs_ǢǼǋŘ_¶Ǽʲ
ħǋɴǣŘÞŘ¶ǣƼȖŘĨǼsŘsɚs_ǢǼŸǋ¶ǼŸ¶rĶɚs¶ǼEƪǋ
ȖǼEs_ǋsǣÞ¯ŸǋEÞŘ_sĶǣsŎs_ŎÞĶĠƪ¶ǼsƼǋŸʩĶsŘ¯Ÿǋ
Strandgata og detaljplanen for skysstasjonen.
˒ Ferdigstillelse av planarbeidet knyttet til ny
adkomst fra rv.4 ved Hunton til sentrum.

HOVEDVEGSTRUKTUR
fjernveg
hovedgater
bygater

TILTAK PÅ LENGRE SIKT FRA 2015

˒ Supplere de to eksisterende biladkomstene til sentrum med nye adkomster vil regnes som begrenǣsǼsȖǼEɴ¶¶ÞŘ¶ǣǼÞĶǼĨʹǼǋÞŘŘˢÞʩǋsǼǋÞŘŘǣƼǋÞŘǣÞƼƼsǼʺʳ
Nye adkomster fra nord og vest vil markere Gjøvik
sentrum bedre og gi grunnlag for et skifte i standard på rv.4 fra stamveg mellom byer til hovedveg gjennom et byområde. Ny adkomst i vest
er anbefalt lagt fra rv.4 ved Hunton til sentrum.
ǻÞĶǼĨsǼɚÞĶʪɴǼǼsǼǋʩĨĨ¯ǋŘs_ǋs_sĶɚǣsŘǼǋȖŎǼÞĶ
øvre del. Ny adkomst i nord bør utredes nærmere.
Imidlertid kan en ny adkomst fra rv.4 rett nord for
NNŎs_¯ƪǋs¶Ÿ__ĨŸŎǣǼˀɚ¶Ř¶¯Ÿǋ¯ǋŎǼÞ_Þ¶
busser som pendler gjennom Gjøvik, samt avlaste
ǼǋʩĨĨsŘɚs_ōĠƪǣǣǼǋŘ_ʳĵƪǣŘÞŘ¶sŘĨŘÞŎÞ_Ķsǋ˚
ǼÞ_¶ÞƪĨǼǼǋʩĨĨÞŘŘÞǢǼǋŘ_¶ǼŘŸsǣŸŎÞĨĨssǋ
ƪŘǣĨsĶÞ¶ʳŗ?ǋŎsǋsǼǋʩĨĨǣǼȖ_ÞsǋEƪǋ_sǋ¯Ÿǋ¶ĠsŘnomføres før valg av endelig løsning knyttet til ny
adkomst nord. Det forutsettes at nye adkomster
knyttes direkte til parkeringsanlegg nær sentrum.

˒ rǼŘŘsǼEs¶ǋsŘǣsǼȖǼEɴ¶¶ÞŘ¶ǣǼÞĶǼĨsǋsŘŘɴǋŎ
inn i Parkgata på rundkjøringen ved rv.4 – fv.33.
^sǼǼsɚÞĶEÞ_ǋǼÞĶsŘ¯Ÿǋ_sĶÞŘ¶ɚEÞĶǼǋʩĨĨsŘŎsĶlom Strandgata og Parkgata slik at Strandgata får
ɚsǣsŘǼĶÞ¶ŎÞŘ_ǋsǼǋʩĨĨsŘŘÞ_¶ʳĵƪǣŘÞŘ¶sŘ¯Ÿǋutsetter bare buss i Parkgata mellom Hunnsveien
Ÿ¶ğsǋŘEŘsǣɚÞŘ¶sŘʳ
˒ På lang sikt vil det viktigste større tiltaket (trinn 4
ÞʩǋsǼǋÞŘŘǣƼǋÞŘǣÞƼƼsǼʺɚ?ǋssŘsɚsŘǼȖsĶĶŸŎĶs¶ging av rv.4 i en 2 km lang forbikjøringstunnel fra
Kallerudkrysset i vest til nord for sentrum. Dette
ɚÞĶŎs_¯ƪǋsǼ¶ĠsŘŘŸŎ¶Ř¶ǣǼǋʩĨĨsŘ¯ǋǋɚʳˣĨŘ
ledes utenom sentrum. Løsningen vil være svært
ĨŸǣǼŘ_ǣĨǋsɚsŘ_sʳ^sǣǼƪǋǣǼsǼǋʩĨĨŎsŘ¶_sŘs
ÞŘŘǼÞĶµĠƪɚÞĨĨŸŎŎsǋ¯ǋ¯ɚʳˢˢʹəsǣǼǋsǻŸǼsŘɚs¶ʺʳ
rŘsɚsŘǼȖsĶĶŸŎĶs¶¶ÞŘ¶ɚǋɚʳˣÞǼȖŘŘsĶEƪǋ_sǋ¯Ÿǋ
Ÿ¶ǣĶƪǣsǼǋʩĨĨȖǼ¯Ÿǋ_ǋÞŘ¶sŘsĨŘɴǼǼsǼǼÞĶ¯ɚʳˢˢʳ
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KOLLEKTIVTRAFIKK

MÅL

PRINSIPPER FOR UTVIKLINGEN

Gjøvik skal ha et attraktivt busstilbud som kan konkurrere med privatbilen slik at andelen som benytter
buss fordobles

De største reisestrømmene i Gjøvik går fra de
omkringliggende områdene og til sentrum. Flest
reiser er vestfra (Raufoss, Hunndalen) og til sentrum.
Dernest kommer reiser fra hhv sørbyen og nordbyen
og til sentrum. Det er også en god del reiser mellom
sør- og nordbyen. Utbyggingsmønsteret bør videreutvikles slik at tunge reisestrømmer gir grunnlag for
hyppige avganger. Høy frekvens og kort reisetid er de
ɚÞĨǼÞ¶ǣǼs¯ĨǼŸǋsŘs¯Ÿǋ¯ʪsǋsǼÞĶEǋȖĨsEȖǣǣsŘʳrŘ
egen bussrute mellom sør- og nordbyen (sykehuset/
Gjøvik vg skole) bør derfor pendle gjennom sentrum
ǣĶÞĨǼ_sŘ¯Ř¶sǋŸƼƼǣǼƪǋǣǼŎȖĶÞ¶ǼǋʩĨĨǣǼǋƪŎʰŎsŘ
samtidig som ”omveien” ikke blir for lang.

DELMÅL

˒ Nye boliger og virksomheter lokaliseres til sentrum
eller i kort gangavstand til busstraseer.
˒ Busstilbudet konsentreres om de største reisestrømmene i Gjøvik med korte reisetider og
hyppige avganger.
˒ Veg- og gatenettet skal utformes slik at det gir
bussene rask og rasjonell framføring
˒ Bussen skal gis prioritet framfor bil i egne felt /
bussgater og i lyskryss der det er plass til det.
˒ Skysstasjon og holdeplasser lokaliseres og utformes slik at de er effektive både for passasjerene
og bussene samt er universelt utformet.
˒ Reisetiden med Gjøvikbanen mellom Oslo og
Gjøvik reduseres vesentlig og med avganger hver
time over store deler av driftsdøgnet.

Ř_sĶsŘǣŸŎEǋȖĨsǋEȖǣǣÞµĠƪɚÞĨsǋˤ̇Ÿ¶¯Ÿǋ
arbeidsreiser er den 10 %. Potensialet er imidlertid
betydelig. 2/3 opplyser at de vil kunne bruke buss
til og fra sitt daglige virke og 85 % har maksimum
5 minutter gangavstand til nærmeste holdeplass.
Nytt ruteopplegg for 2012 vil innebære noe høyere
frekvens og kortere reisetid på eksisterende ruter, to
nye ruter og ekstra bussavganger til morgentoget
Gjøvik-Oslo. Bussen vil ha universell utforming, ha
bedre setekapasitet og bedre komfort. Disse forbedrin¶sŘsɚÞĶĨȖŘŘsEÞ_ǋǼÞĶǼʪsǋsEǋȖĨsǋEȖǣǣʳ
Framkommelighet for buss må gis høy prioritet for
gatenettet i sentrum og på innfartsvegene.
Det bør arbeides for at Gjøvikbanen får 1-times frekvens
til Oslo over store deler av driftsdøgnet på samme vis
ǣŸŎÝN˚ǼŸ¶sŘsÌǋǼÞĶĵÞĶĶsÌŎŎsǋʳ
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Gjøvik jernbanestasjon i dag

Skysstasjonen i Parkgata ved Gjøvik jernbanestasjon, illustrasjon JAF Arkitektkontor AS

TILTAK PÅ KORT SIKT - 2012 TIL 2015

TILTAK PÅ LENGRE SIKT FRA 2015

˒ Utbygging av kollektivfelt i sørgående retning
ǢǼǋŘ_¶Ǽ˛əsǣǼǋsǻŸǼsŘɚs¶ʹ¯ɚʳˢˢʺʰ¯ǋĨǋɴǣǣsǼ
med Niels Ødegaards gate til rundkjøringen ved
Kaspergården. Dette må trolig bygges ut i etapper med start fra sentrum og utover. Forholdene
for fotgjengere og syklister må tilgodeses i denne
utbyggingen og det kan bli behov for å legge om
gang- og sykkelvegnettet.

˒ rŘsɚsŘǼȖsĶĶŘɴ_ĨŸŎǣǼ¯ǋǋɚʳˣŘŸǋ_¯ŸǋNN
direkte inn i Strandgata vil gi en rask og direkteført
pendelrute for lokalbuss og for regionale busser
gjennom sentrum.
˒ Ny adkomst fra rv.4/fv.33 ved rundkjøring inn
Parkgata vil gi en raskere adkomst for buss til
skysstasjonen.

˒ Lyskryssprioritering for buss i sentrum.
˒ Plass til buss i Strandgata som miljøgate.
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SYKKELVEGER

MÅL

PRINSIPPER FOR UTVIKLING

Gjøvik skal ha et hovedsykkelvegnett som gjør sykĨsĶsŘǼÞĶsǼǼǼǋĨǼÞɚǼǼǋŘǣƼŸǋǼŎÞ__sĶŸ¶¯ǋʪsǋsǼÞĶ
sykle slik at andelen som benytter sykkel fordobles.

Hovednett for sykkel for Gjøvik byområde er utarbeidet av Gjøvik kommune og Statens vegvesen i samarbeid. Planen ble vedtatt av kommunestyret i februar
2011. Planen inneholder forslag til traseer som skal
inngå i et overordnet sykkelvegnett for Gjøvik. Den
ǼǋȖǼ¶Ř¶ǣƼȖŘĨǼÞǣɴĨĨsĶǼǋʩĨĨÞŘŘŎŸǼŸ¶ÞŘǼsǋŘǼÞ
byområdet. Det er i planen ikke prioritert mellom de
foreslåtte tiltakene og det er heller ikke satt frister for
når tiltakene skal være gjennomført.

DELMÅL

˒ Utbygging av hovedsykkelvegnettet skal primært
dekke behovene for transportsyklistene som skal
til skole, arbeid og fritidsaktiviteter.
˒ 80 % av barn og unge skal kunne sykle til skolen.
˒ Planlegging og utforming av hovedsykkelvegnettet samt drift og vedlikehold av det, skal gjøre
_sǼǼǋʩĨĨǣÞĨĨsǋǼǣɴĨĶsʳ

Hovedsykkelvegnettet består av seks sykkelruter fra
EŸĶÞ¶ŸŎǋ_sŘsǋȖŘ_ǼŸ¶ǼÞĶǣsŘǼǋȖŎʲǻŸǋȖǼsǋ¯ǋǣƪǋ˚
byen, to ruter fra nordbyen, én rute fra Kallerud og én
rute fra Hunndalen/Raufoss.
I tillegg er det to tverrforbindelser som skal knytte
ǣŎŎsŘŸŎǋ_sŘs¯ǋǣƪǋǼÞĶŘŸǋ_¯ŸǋEɴsŘʲrŘÞŘ_ǋs
ring (Ring 1) over Kallerud–Bassengparken-Sykehuset/Gjøvik vg skole og en ytre ring (Ring 2) over
Kopperud-østre del av Hunndalen–Bassengparken.
De viktigste forbindelsene som bør prioriteres i
utbygging av hovedsykkelvegnettet er mellom
sentrum og Sykehuset/Gjøvik vg skole og mellom
sentrum og høgskoleparken (Kallerud).
Dalføret med rv.4 og Hunnselva samt Hovdetoppen
er en barriere som vanskeliggjør en forbindelse mellom sør- og nordbyen som ikke går via sentrum og
EÞĶǼǋʩĨĨsŘÞǣsŘǼǋȖŎǣ¶ǼsŘsʳ^sǋ¯ŸǋsǋŸ¶ǣǊÞŘ¶ˠ
viktig å prioritere.
ɚǼǋʩĨĨǣÞĨĨsǋÌsǼǣŎsǣǣÞ¶s¶ǋȖŘŘsǋsǋ_sǼÞǼÞĶĶs¶¶
viktig å prioritere de to rutene fra sørbyen som går
ĶŘ¶ǣ_sŘǣǼsǋĨǼǼǋʩĨĨsǋǼsəsǣǼǋsǻŸǼsŘɚs¶ʹ®ɚʳˢˢʺ
inn mot sentrum.
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HOVEDNETT FOR SYKKEL
1

RUTE 1 - Nordlia

2

RUTE 2 - Vind

3

RUTE 3 - Kallerud - Kopperud

4

RUTE 4 - Hunndalen/Raufoss med arm mot Tobru

5

RUTE 5 - Øverby

6

RUTE 6 - Bråstad

R1

RUTE - Ring1

R2

RUTE - Ring2

6
5

4
R1

3

1

R2

2

TILTAK PÅ KORT SIKT - 2012 TIL 2015

TILTAK PÅ LENGRE SIKT FRA 2015

˒ Planskilt krysning for gang og sykkel i rundkjøringen ved Kaspergården. Det er viktig å få ledet
gående og syklende i gatenettet rundt gjennom
en undergang/kulvert ved rundkjøringen og slik at
Ř_ǋsǼǋʩĨĨ¯ǋĶÞ¶sĨǋɴǣŘÞŘ¶ǣƼȖŘĨǼsǋĨŘ¯ĠsǋŘsǣʳ

˒ Fullføring av hovedsykkelveg mellom sentrum og
Sykehuset/Gjøvik vg skole og mellom sentrum og
høgskoleparken (Kallerud).

˒ ȕǼEs_ǋÞŘ¶ɚĨǋɴǣŘÞŘ¶ǣƼȖŘĨǼsǋɚs_ŗəÞŗÞsĶǣ
Ødegaards gate. Innsnevring til ett kjørefelt vil
ǣsŘĨsÌǣǼÞ¶ÌsǼsŘƼEÞĶǼǋʩĨĨsŘŸ¶¶ĠƪǋsĨǋɴǣŘÞŘ¶
for gående og syklende mer sikker.

˒ Fullføring av de øvrige rutene i hovedsykkelvegplanen.

˒ Fullføring av Ring 1.

˒ Integrere sykkel og buss.

˒ Utbedring av krysningspunkt Brufosstien Storgata med innstramming av kjørebanen.
˒ Parkeringsinnretninger for sykler ved målpunkter
Ÿ¶ĨŎƼŘĠsǋ¯Ÿǋ¯ʪsǋsǼÞĶǣɴĨĶsʳ
SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR GJØVIK

ˡ˦

PARKERING

MÅL

Det er enkelt å parkere for handlende og besøkende
til sentrum.
DELMÅL

˒ Parkering er i stor grad samlet i et antall parkeringshus og parkeringsplasser i tilknytning til
sentrumsringen og tettest mulig inn til sentrum.
˒ Kortidsparkering for kunder til sentrum ligger på
P-plasser og gategrunn nærmest sentrum. Progressive parkeringstakster og/eller maksimums
parkeringstid på 2-3 timer gjør det kostbart å
langtidsparkere.
˒ Langtidsparkering / arbeidsplassparkering ligger
noe unna sentrum.
PRINSIPPER FOR UTVIKLING

Parkeringsavgiften i Gjøvik sentrum er i dag på kroner
16 per time og maksimum parkeringstid er i hovedsak 3 timer. Dette er i tråd med andre byer i Norge av
tilsvarende størrelse som Gjøvik, og det gir prioritet til
ĨŸǋǼǼÞ_ǣƼǋĨsǋÞŘ¶ʳƻNNǋsǼǼɚs_ǣsŘǼǋȖŎsǋÞŎÞ_Ķsǋtid parkeringen gratis.
Det er i dag anledning til dagparkering for 30 kroner
dagen enkelte steder i og rundt sentrum. Registreringen av parkerte biler i mai 2011 viste at parkeringstilgjengeligheten er god, selv om det var belegg på
over 90 % i enkelte områder.
ɚ¶Þ¯ǼsŘ¯Ÿǋ_¶ƼǋĨsǋÞŘ¶sǋǣɚ?ǋǼĶɚŸ¶EƪǋǣsǼǼsǣ
opp vesentlig for å hindre unødvendig langtidsƼǋĨsǋÞŘ¶ÞǣsŘǼǋȖŎʳrǼŘŘsǼɚÞǋĨsŎÞ__sĶ¯ŸǋƼǋÞŸǋÞtering av korttidsparkering foran langtidsparkering /
arbeidsplassparkering enn fast takst og maksimumstid, er progressive takster.
Boligsoneparkering er et annet virkemiddel overfor
arbeidstakere i sentrumsområdet som i likhet med de
andre parkeringsvirkemidlene også bidrar til å redusere bruk av bil til arbeidsreiser.
Parkeringsplasser kan også fjernes for å utnytte de
åpne tomtene til byutviklingsprosjekter som nybygg
og parker. Videre er det viktig å oppheve de midlertidige dispensasjonene knyttet til parkeringsformål i
sentrum på rivningstomter og lignende.
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Det er selvsagt et problem for sentrum å ha avgiftsparkering (bl.a. for kunne prioritere kundeparkering)
ŘǋŘ?ǋĶÞ¶¶sŘ_sNNÌǋ¶ǋǼÞǣƼǋĨsǋÞŘ¶ʳÝŎÞ_ĶsǋǼÞ_
har regjeringen i Nasjonal transportplan 2010-2019
(punkt 9.6.1) varslet at man vil arbeide med å få fram
en lovhjemmel som skal gi kommunene mulighet
til å innføre avgift på (større offentlig tilgjengelige)
private parkeringsplasser. Inntektene fra slik P-avgift
vil tilfalle eierne av de private plassene. For å skape
sŘEĶŘǣsŎsĶĶŸŎǣsŘǼǋȖŎŸ¶NNĨŘ_sǼɚ?ǋssŘ
idé om man i Gjøvik, i forkant av en slik lovhjemmel,
på frivillig basis innførte et felles parkeringsregime.
^sǼǼssǋ¯ŸǋsĨǣsŎƼsĶÞɚsǋĨǣǼǼÞǋsŘ_ĶǣsŘǼǋȖŎʰ
der det er avgiftsparkering både på gategrunn og i
ƼǋĨsǋÞŘ¶ǣŘĶs¶¶sǼǣŸŎEsǼĠsŘsǋǋsŘǣsŘǼsǋsǼɚs_
siden av rutebilstasjonen.
Gjøvik har parkeringsvedtekter som inneholder minimumskrav til parkering for bolig og næring. Disse er
lite nyanserte i forhold til ulike soner i byen.
Vedtektene bør revideres dels for å redusere kjøring
med bil til eiendommer i sentrum (maksnormer)
og dels for å gjøre det lettere og mer økonomisk å
bygge eller bygge om i sentrum.
I en tett bystruktur kan det være vanskelig å løse
parkeringskravene på egen tomt, og det kan derfor
være aktuelt å legge til rette for en områdebetjening
med parkering gjennom avtaler eller frikjøpsordning.
Dette kan redusere kostnadene i nye byggeprosjekter
og dermed stimulere til byutvikling.
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˒ rŘ_ǋsƼǋĨsǋÞŘ¶ǣEsǣǼsŎŎsĶǣsŘsʰÌsǋȖŘ_sǋƼǋ˚
keringsnorm om krav til biloppstillingsplasser,
samt frikjøpsordningen.

˒ Stimuler bygging av parkeringsanlegg nær
sentrum.

˒ Opphev dispensasjonsordning for bruk av områder
regulert til bolig/næring til parkeringsformål.

˒ Stimuler bygging av områdebetjening med
parkering.

˒ rǼEĶsǋsǼ¯sĶĶsǣƼǋĨsǋÞŘ¶ǣǋs¶ÞŎs¯ŸǋŸ¯¯sŘǼĶÞ¶sŸ¶
private parkeringsplasser.
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5 Samarbeidsavtale
5-ÅRIG SAMARBEIDSAVTALE OM AREAL- OG TRANSPORTUTVIKLINGEN I GJØVIK BY
01.01.2012 – 31.12.2016

1. DENNE SAMARBEIDSAVTALEN OM AREAL- OG TRANSPORTUTVIKLING I GJØVIK BY
ER INNGÅTT MELLOM FØLGENDE PARTER:

˒ Gjøvik kommune
˒ Næringslivet representert ved ”Byen vår Gjøvik”
˒ Statens vegvesen Region øst
˒ Oppland fylkeskommune
^sǋǣŸŎƼǋǼsŘssǋsŘÞ¶sŸŎ_sǼʰĨŘğsǋŘEŘsɚsǋĨsǼʰŘ_ǋsĨŸŎŎȖŘsǋÞµĠƪɚÞĨǋs¶ÞŸŘsŘǣŎǼ®ɴĶĨsǣŎŘŘsŘÞ
Oppland inviteres til å slutte seg til avtalen.

2. BAKGRUNN FOR AVTALEN

Gjøvik by er regionsenter med et handelsomland for ca. 100.000 mennesker. Byens sentrum skal gjøres mer
attraktiv og urban for bosatte, næringsliv og besøkende. Byen skal utnytte sin beliggenhet bedre og bl.a. knyttes
nærmere til Mjøsa. Byen skal være lett tilgjengelig med alle typer transportmidler.
Gjøvik ligger utenfor dagpendlingsområdet for Oslo, og den store samferdselsutbygging nord-sør på Østlandet
skjer for tiden på den andre siden av Mjøsa. Gjøvik kan derfor ikke forvente ”drahjelp” fra andre, men må ”stole
på egne krefter”.
®ŸǋǋsĶÞǣsǋsŎĶŸ¶ȖǼ¯Ÿǋ_ǋÞŘ¶sǋĨǋsɚsǣ_sǼÞŘŘǣǼǣ¯ǋʪsǋsĨǼƪǋsǋʳǋsĶ˚Ÿ¶ǼǋŘǣƼŸǋǼȖǼɚÞĨĶÞŘ¶sŘ¯ŸǋŎsǣɚ
kommunen, fylkeskommunen og staten, samt næringsliv og befolkning. Det er derfor viktig at forvaltningsnivåene samarbeider på grunnlag av felles mål og strategier, og det er viktig med god forankring i lokal og regional
befolkning og næringsliv.
ǢŎǋEsÞ_sǼŸŎǋsĶ˚Ÿ¶ǼǋŘǣƼŸǋǼȖǼɚÞĨĶÞŘ¶sŘÞµĠƪɚÞĨEɴsǋǼĠsŘǼŎs_ʲ
˒ rǼ¯sĶĶsǣ¶ǋsƼƼȖǼɚÞĨĶÞŘ¶sŘ
˒ Langsiktig politikk som grunnlag for prioritering av kortsiktige tiltak
˒ Samordning av forvaltningsnivåenes planer og tiltak for å sikre helhetlige løsninger og økt forutsigbarhet
På denne bakgrunn har Gjøvik kommune, Byen vår Gjøvik, Statens vegvesen Region øst og Oppland fylkeskommune gjennomført en samarbeidsprosess i 2010 – 2011 som har avklart visjoner og mål for areal- og transportutsviklingen. For å videreføre dette arbeidet har partene vedtatt en likelydende sak om å inngå en samarbeidsɚǼĶsŎs_ǣÞĨǼsƼÞŘŘ¶EÞŘ_sŘ_sɚǼĶsǋŸŎǋEsÞ_ǣ˚Ÿ¶Řǣɚǋǣ_sĶÞŘ¶Ÿ¶ŸŎʩŘŘǣÞsǋÞŘ¶ɚǼÞĶǼĨʳ
3. HOVEDPRINSIPP FOR SAMARBEIDET

Partene i denne avtalen inngår i et langsiktig samarbeid om en felles areal- og transportutvikling i Gjøvik by som
utvikler Gjøvik til en attraktiv og bærekraftig by ved Mjøsas bredd.
Samarbeidet skal bidra til en samordnet areal- og transportutvikling for Gjøvik by som følger opp både lokale,
regionale og nasjonale mål.
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ǻÞĶ¶ǋȖŘŘ¯ŸǋǣŎǋEsÞ_sǼĶs¶¶sǣʲ
˒ ŗǣĠŸŘĶsŎĶŸ¶¯ŸǋȖǼǣsǼŘÞŘ¶sǋ_sʩŘsǋǼÞ_sŘǼÞĶsŘÌɚsǋǼÞ_¶ĠsĶ_sŘ_sŘǣĠŸŘĶsǼǋŘǣƼŸǋǼƼĶŘʹŗǻƻʺ
˒ ŗǣĠŸŘĶsŎĶŸ¶¯ƪǋÞŘ¶sǋ_sʩŘsǋǼÞ_sǼǼÞĶsŘÌɚsǋǼÞ_¶ĠsĶ_sŘ_sǣǼǼĶÞ¶s¯ŸǋɚsŘǼŘÞŘ¶ǣŘŸǼǼ
˒ Føringer fra regional planstrategi for Oppland
˒ Føringer fra regional strategiplan
˒ Føringer fra kommuneplanen for Gjøvik
˒ Vedtatt strategi for ny byutvikling innenfor areal og transport fra samarbeidsprosessen 2010 – 2011
µĠsŘŘŸŎǣŎǋEsÞ_sǼEǣsǋǼƼ_sŘŘsɚǼĶsŘǣĨĶƼǋǼsŘsEÞ_ǋǼÞĶʲ
ǣÞĨǋs¶Ÿ_ǼĨȖŘŘǣĨƼǣEǣsǋǼsEsǣĶȖǼŘÞŘ¶ǣ¶ǋȖŘŘĶ¶¯Ÿǋ¯ŸĶĨsɚĶ¶ǼsÞĨŸŎŎȖŘsŘsŸ¶¯ɴĶĨsǣĨŸŎŎȖŘsŘʰǣŎǼ¯Ÿǋ
andre berørte myndigheter eller sektorer for å bidra til mer helhetlige løsninger og økt gjennomføringskraft enn
i dag.
ǢŎǋEsÞ_sǼȖŘ_sǋ_sŘŘsɚǼĶsŘǣĨĶEǣsǋsǣs¶Ƽ¯ƪĶ¶sŘ_sƼǋÞŘǣÞƼƼsǋʲ
˒ Samarbeidet er mellom selvstendige og likeverdige parter
˒ Samarbeidsorganet har ikke formell beslutningsmyndighet og konsensus legges til grunn for faglige anbefalinger og tilrådinger
˒ Der enighet likevel ikke oppnås, håndteres sakene gjennom avtalepartenes ordinære organer
˒ Samarbeidspartene skal stille relevante faglige ressurser til rådighet for prosjektarbeidet innenfor sine sektorer
Ÿ¶¯¶ŸŎǋ_sǋʳǋEsÞ_ǣŸŎ¯Ř¶sǼǣĨĶɚǼĶsǣǣ?ǋǣĨÞĶǼʳ
˒ Forslag til konkrete planer og tiltak som tilrådes og utarbeides under dette samarbeidet skal bygge opp under
_sŎĶǣŸŎsǋ_sʩŘsǋǼȖŘ_sǋ_sŘŘsɚǼĶsŘǣƼȖŘĨǼˣʳ

4. MÅL FOR SAMARBEIDET

Hovedmålet for samarbeidet under denne avtalen er å bidra til å gjøre Gjøvik til en attraktiv og bærekraftig by
ved Mjøsas bredd basert på virkemidler innen areal- og transportsektoren.
ōs_ǼǼǋĨǼÞɚEɴŎsŘsǣǼÞĶǼĨǣŸŎEÞ_ǋǋǼÞĶʲ
˒ ¶ÞµĠƪɚÞĨEɴsŘǣĠǋŎsǋsŘ_sEɴĨĠsǋŘsŎs_ÌƪɴĨɚĶÞǼsǼÞEɴǋŸŎŸ¶Eɴ¶ŘÞŘ¶sǋ
˒ ¶ĠƪǋsµĠƪɚÞĨǼÞĶsŘǼsǼǼŸ¶ĨŸŘǣsŘǼǋsǋǼEɴŎs_sŘŎŘ¶¯ŸĶ_Þ¶ÌsǼɚEɴŸƼƼĶsɚsĶǣsǋ
˒ ĨŘɴǼǼsµĠƪɚÞĨEɴǼsǼǼǼÞĶōĠƪǣŸ¶ǼÞĶËȖŘŘǣsĶɚǣŸŎsŘEĶ¶ǋƪŘŘǋs¶ĠsŘŘŸŎEɴsŘ
ōs_E?ǋsĨǋ¯ǼŎsŘsǣǼÞĶǼĨǣŸŎEÞ_ǋǼÞĶʲ
˒ Langsiktig, framtidsrettet og konkurransedyktig næringsliv
˒ Styrking av befolkningens levekår og livskvalitet
˒ Redusering av transportbehovet og transportsektorens klimagassutslipp
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®ŸǋɚÞǋĨsŎÞ_ĶsǋÞǋsĶ˚Ÿ¶ǼǋŘǣƼŸǋǼǣsĨǼŸǋsŘÞŘŘsE?ǋsǋ_sǼǼsEĶŘǼŘŘsǼʲ
˒ Eɴ¶¶sEɴsŘˇÞŘŘŸɚsǋˇŎs_¯ŸǋǼsǼǼÞŘ¶Ÿ¶ȖǼ¯ɴĶĶÞŘ¶ɚĶs_Þ¶sǋsĶsǋ
˒ ¶Ġƪǋs_sǼsŘĨsĶǼǋsÞǣsǼÞĶµĠƪɚÞĨŎs_ĶĶsǼɴƼsǋǼǋŘǣƼŸǋǼŎÞ_ĶsǋǣŎǼÞ_Þ¶ǣŸŎǣsŘǼǋȖŎsǋǣĨĠsǋŎsǼ¯Ÿǋ
ȖŘƪ_Þ¶EÞĶǼǋʩĨĨ
˒ ȖǼɚÞĨĶssǼǼǼǋĨǼÞɚǼĨŸĶĶsĨǼÞɚǼÞĶEȖ_Ÿ¶sǼs¯¯sĨǼÞɚŸ¶Ǽǋɴ¶Ǽ¶Ř¶˚Ÿ¶ǣɴĨĨsĶɚs¶ŘsǼǼ
˒ ǋs_ȖǣsǋsEsÌŸɚsǼŸ¶ŎŸǼÞɚsŘs¯ŸǋEǋȖĨɚƼsǋǣŸŘEÞĶsǋʰǣ?ǋĶÞ¶ǼÞĶǋEsÞ_ǣǋsÞǣsǋʰ¶ĠsŘŘŸŎE_sƼŸǣÞǼÞɚsŸ¶
restriktive tiltak
˒ ĶĶsŸƼƼ¶ɚsǋŸ¶ɚÞǋĨsŎÞ_ĶsǋÞŘŘsŘǋsĶŸ¶ǼǋŘǣƼŸǋǼǣĨĶŸŎ¯ǼǼsǣɚǣŎǋEsÞ_sǼ
5. OPPGAVER

ōŸǼÞɚǣĠŸŘsŘ¯ŸǋǣsŘǼǋȖŎǣȖǼɚÞĨĶÞŘ¶ÞµĠƪɚÞĨsǋÞĨĨsǣǼŸǋsɚs¶ƼǋŸǣĠsĨǼsǋǣŸŎE_sǣĨĶĶƪǣsǼǋʩĨĨƼǋŸEĶsŎsŘsÞ
ǣsŘǼǋȖŎŸ¶ǣÞĨǋsʩŘŘǣÞsǋÞŘ¶ɚsŘEɴƼĨĨsʳōŸǼÞɚǣĠŸŘsŘsǋ¯ƪǋǣǼŸ¶¯ǋsŎǣǼĨŘɴǼǼsǼǼÞĶǋsɚÞǼĶÞǣsǋÞŘ¶ɚǣsŘǼǋȖŎʳ
Målene for arbeidet er riktignok langsiktige, men utviklingen må skje trinnvis. Dette er viktig for å opprettholde
motivasjon i byen at det sørges for gjennomføring av tiltak som viser at det stadig skjer forbedringer.
ÝµĠƪɚÞĨǣĨĶŎŘ¯ƪĶ¶sʩǋsǼǋÞŘŘǣƼǋÞŘǣÞƼƼsǼ¯ŸǋsŘĨŸǣǼŘ_ǣs¯¯sĨǼÞɚȖǼɚÞĨĶÞŘ¶ɚɚs¶˚Ÿ¶ǼǋʩĨĨǣɴǣǼsŎsǼʲ

1.
2.
3.
4.

ǻÞĶǼĨǣŸŎĨŘƼɚÞǋĨsǼǋŘǣƼŸǋǼEsÌŸɚsǼŸ¶ɚĶ¶ɚǼǋŘǣƼŸǋǼŎÞ__sĶ
ǻÞĶǼĨǣŸŎ¶Þǋs¯¯sĨǼÞɚȖǼŘɴǼǼsĶǣsɚsĨǣÞǣǼsǋsŘ_sÞŘ¯ǋǣǼǋȖĨǼȖǋ
Begrensede utbyggingstiltak
Større ombygginger eller ny vegtrasé

ǢŎǋEsÞ_sǼǣĨĶEĶŘǼŘŘsǼŸŎ¯ǼǼsʲ
˒ Grunnlag for revisjon av kommuneplanen for Gjøvik
˒ Grunnlag for utarbeiding av sentrumsplan for Gjøvik by med handlingsprogram
˒ ǻÞĶǼĨ¯ŸǋĨŸĶĶsĨǼÞɚǼǋʩĨĨŸ¶ŎÞŘ_ǋsEÞĶEǋȖĨÞǣsŘǼǋȖŎ
˒ Infrastrukturtiltak for bussframkommelighet, biltilgjengelighet, gang- og sykkelveger, parkering m.v.
˒ ǋsŘ¯ŸǋǣŎŸǋ_ŘÞŘ¶ɚƼǋÞŸǋÞǼsǋǼsŸƼƼ¶ɚsǋ
˒ Kommunikasjon og formidling
6. ORGANISERING

ɚǼĶsŘǣǣǼɴǋÞŘ¶ǣ¶ǋȖƼƼs
Styringsgruppa skal bestå av én representant fra hver av parten Gjøvik kommune, Byen vår Gjøvik, Statens vegvesen Region øst og Oppland fylkeskommune. Gjøvik kommune representeres ved ordfører og Statens vegvesen
ved avdelingsdirektøren for avdeling Oppland. Fylkeskommunen og Byen vår Gjøvik skal ha representanter på
tilsvarende nivå som kommunen og vegvesenet.
Styringsgruppa gir den administrative arbeidsgruppa mandat og oppgaver, og drøfter utredninger og forslag
som fremmes. Styringsgruppa gir tilrådinger til sine respektive politiske og administrative, overordnede organer.

Referansegruppe
For å sikre god politisk, faglig og befolkningsmessig forankring etableres en referansegruppe. Referansegruppen
skal bestå av lokale/regionale interessenter og ”brukere” av Gjøvik by. Referansegruppen skal gi innspill og råd.
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_ŎÞŘÞǣǼǋǼÞɚǋEsÞ_ǣ¶ǋȖƼƼs
_ŎÞŘÞǣǼǋǼÞɚǋEsÞ_ǣ¶ǋȖƼƼsǣĨĶEsǣǼɚǼŸǋsƼǋsǣsŘǼŘǼsǋ¯ǋµĠƪɚÞĨĨŸŎŎȖŘsŸ¶ŎÞŘǣǼwŘǋsƼǋsǣsŘǼŘǼ¯ǋ
_sƪɚǋÞ¶sƼǋǼsŘsʳǋEsÞ_ǣ¶ǋȖƼƼsŘĶs_sǣɚsŘƼǋŸǣĠsĨǼĶs_sǋ¯ǋµĠƪɚÞĨĨŸŎŎȖŘsʳÝŘŘsŘ¯Ÿǋɚs_ǼǼǼEȖ_ǣĠsǼǼ¶Þǣ
arbeidsgruppen mandat til å leie inn fagkonsulenter til å bistå gruppen med faglige utredninger og anbefalinger.
Saker til styringsgruppen forberedes av arbeidsgruppen som også har ansvaret for å orientere referansegruppen
og stå for informasjon til befolkningen.

7. ØKONOMI, RESSURSBRUK OG RAPPORTERING

ǢŎǋEsÞ_sǼȖŘ_sǋ_sŘŘsɚǼĶsŘEǣsǋsǋǣs¶Ƽ¯ƪĶ¶sŘ_sÌŸɚs_ŎŸ_sĶĶ¯ŸǋʩŘŘǣÞsǋÞŘ¶ʲ
˒ Prosjektbistand knyttet til faglige råd og utredninger skjer i form av et spleiselag med et beløp på minimum
kr 200.000 per år fra hver av partene.
˒ Prosjekter dekkes i hvert enkelt tilfelle av deltakende parter med den kostnadsfordeling partene blir enige om.
Det inngås egne skriftlige avtaler om dette for hvert enkeltprosjekt.
˒ De samarbeidende parter dekker egne kostnader til sine deltakere /representanter i arbeidet underlagt denne
avtalen.
ǢŸŎŘsɚŘǼŸɚsǋ¯ŸǋȖǼǣsǼǼsǣ_sǼǼǋEsÞ_ǣǋsǣǣȖǋǣsǋǣĨĶ_sĨĨsǣɚ_sŘsŘĨsĶǼsǋEsÞ_ǣ¶ÞɚsǋʳǋEsÞ_ǣŸŎ¯Ř¶sǼ
for den administrative arbeidsgruppen vil variere over tid og skal avtales nærmere med styringsgruppen. Som et
utgangspunkt bør det ved oppstart avsettes 10-20 % av arbeidstiden som representant i arbeidsgruppen. Prosjektlederen bør avsette det dobbelte, dvs. 20-40 % av arbeidstiden for å følge opp prosjektet.

8. AVTALEPARTENES ANSVAR OG FORPLIKTELSER

Hver av partene i denne avtalen er forpliktet til å stille til disposisjon den kompetanse, kapasitet og økonomiske
midler som følger av denne avtalen.
Hver av partene er forpliktet til aktivt å arbeide for å støtte opp om samarbeidet og de mål og strategier det er
basert på.

9. OPPSIGELSE AV AVTALEN

rŘƼǋǼĨŘǣÞŸƼƼɚǼĶsŘŎs_ˠǋǣɚǋǣsĶ_sǋǣŸŎÞĨĨsɚǼĶsŎs_ˢʳƼǋǼsǋǼÞĶÌÞŘ_sǋ¯Ÿǋ_sǼǼsʳ
10. ENDRING AV AVTALEN

rŘ_ǋÞŘ¶ɚɚǼĶsŘĨǋsɚsǋǼÞĶǣĶȖǼŘÞŘ¶ɚǣŎǼĶÞ¶sɚǼĶsƼǋǼsǋʳ
11. AVTALENS VARIGHET

^sǼĶs¶¶sǣŸƼƼǼÞĶsǼĶŘ¶ǣÞĨǼÞ¶ǣŎǋEsÞ_ʲɚǼĶsŘǣɚǋÞ¶ÌsǼsǋˤǋʹ¯ǋŎǼÞĶˢˠʳˠˡʳˡ˟ˠ˥ʺŎs_sŘ¯sĶĶsǣÞŘǼsŘǣĠŸŘ
om å forlenge avtalen. Beslutning om forlengelse av avtalen skal skje senest ett år før avtalen løper ut.
Det legges opp til en evaluering av avtalen innen 2014 som grunnlag for en eventuell justering av avtalen.
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Statens vegvesen
Region øst
Postboks 1010
ˡ˥˟ˤĵÝĵĵrËōōrǊ
r˚ƼŸǣǼ_ǋsǣǣsʲ
ʩǋŎƼŸǣǼ˚ŸǣǼ˔ɚs¶ɚsǣsŘʳŘŸ
ǻĶ¯ʲ̛ˣ˦˧ˠˤˡˡ˟˟˟
www.vegvesen.no

