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PLANLEGGING I GJØVIK KOMMUNE 

Gjøvik kommune skal ha et velfungerende og effektivt kommunalt plansystem – rettet mot 
oppfølging og utøvelse av kommunens lokale rolle som demokratisk arena, tjenesteyter, 
samfunnsutvikler og myndighetsutøver.  
 
Gjøvik kommune skal være bevisst handlingsrommet i forholdet til statlige forventinger til 
den kommunale planlegging – muligheten for prioritering av lokale oppgaver og planbehov. 
 
Med et oppdatert planverk skal Gjøvik kommune drive en offensiv samfunnsplanlegging - 
der kommunen selv setter dagsordenen, med tydelig politisk engasjement. 
 
Det kommunale plansystemet skal være enkelt og forståelig, med et avklart forhold 
mellom kommunens ulike planer - og rettet mot gjennomføring. 
 
Kommunal planstrategi, kommuneplanens sin samfunnsdel og handlingsdel, koblet sammen 
med økonomiplanen i styringsdokumentet, skal legges til grunn for planlegging. 
 
Gjennom arbeidet med kommunal planstrategi skal kommunen vurdere hvilket planarbeid 
som skal prioriteres i kommunestyreperioden. Strategien skal ha god politisk forankring. 
 
Kommuneplanens samfunnsdel skal tillegges stor vekt som styringsverktøy for kommunal 
virksomhet og planlegging. Kommunestyret prioriterer selv satsingsområder og mål for 
kommunens utvikling. Planleggingen skal legge til rette for prioriteringer - og ikke bare 
vektlegge prosess og medvirkning.  Revisjonsprosessen bør foregå tidlig i valgperioden, slik 
at kommunestyret kan få gjennomført sin politikk. 
 
Kommunens sektorer og tjenester forutsettes å synliggjøre hvordan satsingsområder og mål 
i kommuneplanens samfunnsdel - som angår sektoren eller tjenester - følges opp. 
 
Kommuneplanens arealdel skal ha forankring i den helhetlige samfunnsplanleggingen - og 
legge til rette for og medvirke til gjennomføring av målsatt utvikling for kommunen. 
 
Omfang og utforming av planer - kommunedelplaner, sektorplaner eller temaplaner - skal 
være tilpasset kommunens behov. Slike planer er underordnet samfunnsdelen og skal ikke 
være i konflikt. Behov for kommunedelplaner, med krav om prosess og handlingsplaner, må 
vurderes nøye – da plantypen kan utfordre samfunnsdelen og er krevende å følge opp.  
 
Antallet planer må ligge på et realistisk nivå og de må være oppdaterte. Det bør vurderes 
om en utfordring eller hendelse i stedet for utarbeiding av en egen plan i stedet kan 
håndteres gjennom tiltaksrettede utredninger eller prosjekter. 
 
Gjøvik kommune legger vekt på korte og tidseffektive planprosesser. For lange prosesser 
kan undergrave planleggingens legitimitet. Planer skal kunne leveres med nødvendig 
tidseffektivitet når et planbehov oppstår. Prosesstiden må generelt reduseres. Det bør i 
større grad settes frister for når egne planer skal til politisk behandling. 
 
Planarbeidet skal prioritere tema og spørsmål som er viktig for gjennomføring av planen. 
Folkehelseperspektivet skal inngå i all planlegging.  
 
Regionale og nasjonale hensyn skal ivaretas gjennom samhandling med nabokommuner, 
fylkeskommunen og regional stat. Samhandlingen forutsettes å understøtte effektiv og 
gjennomføringsrettet kommunal planlegging. 
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UTVIKLINGSTREKK OG UTFORDRINGER 

Samfunnet er under stadig endring. Og kommunene må forholde seg til den utvikling som 
skjer og de utfordringer lokalsamfunnet stilles over for – og de forventninger som stilles til 
kommunenes evne til å håndtere disse. 
 
NASJONALE FORVENTINGER 
 
På nasjonalt nivå bidrar befolkningsvekst til utvikling av samfunnet – og gir muligheter til å 
finne nye løsninger for byutvikling, næringsutvikling og transport. Veksten skaper samtidig 
press på arealer og infrastruktur – og gir utfordringer for klima, miljø og helse. Gjennom 
samordning av arealbruk og transportløsninger kan en sikre bedre ressursutnyttelse. 
 
Kommunene må sørge for tilstrekkelig boligbygging og gode levekår for alle, med et særlig 
ansvar for barn og unges oppvekstforhold. 
 
Gjennom tilrettelegging for næringsutvikling og arbeidsplasser bidrar kommunene til å 
sikre grunnlag for bosetting og vekst. I årene framover blir det viktig å legge til rette for 
flere arbeidsplasser - med økt verdiskaping, innovasjon og vekst i nye grønne næringer. 
 
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging ble i 2015 konsentrert rundt 
temaene: Gode og effektive planprosesser, Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling og 
Attraktive og klima-vennlige by- og tettstedsområder. 
 
SENTRALE UTVIKLINGSTREKK OG UTFORDRINGER 
 
En kort oppsummering av de mest sentrale utviklingstrekk og utfordringer som er påpekt i 
drøftingene i forkant av fremlegging av forslaget til ny kommunal planstrategi for Gjøvik:  
 
Klima- og energiutfordringer er i økende grad med på å forme rammebetingelsene og 
poltikken for samfunnsutviklingen, både nasjonalt og lokalt. Gjennom «det grønne skiftet» 
blir det stilt nye krav og forventinger til politikk, planlegging, utbygging og drift som bidrar 
til en bærekraftig samfunnsutvikling. Utvikling mot et 0-utslipp samfunnet er et eksempel. 
 
Tilstrømningen av flyktninger har økt. Dette gir utfordringer i kommunen rundt mottak, 
bosetting, tjenester, kvalifisering – og integrering med inkludering i lokalsamfunnet. Krav 
og forventninger til kommunal tilrettelegging av tjenester og muligheter må håndteres.  
Samtidig som denne situasjonen gir kommunene en mer kulturelt mangfold, kan den skape 
grobunn for rasisme, radikalisering og voldelig ekstremisme.   
 
Befolkningsutvikling og demografi. Gjøvik har en befolkningsvekst som over år har ligget 
under landssnittet. Veksten skyldes hovedsakelig innvandring fra utlandet. Stadig flere av 
kommunens befolkning er bosatt i Gjøvik by. Det er i ferd med å bli en større andel eldre i 
befolkningen, hvorav flere ensomme og flere med demens. Andel pensjonister i forhold til 
andel sysselsatte øker – og etter 2020 kommer den såkalte «eldrebølgen».  Antall enslige 
og aleneboende øker. Kommunen har et høyt antall brukere under 67 år som har livslangt 
behov for omfattende og tilpassede tjenester.  
 
Byutvikling for trivsel og vekst. Gjennom byregionprogrammet og framlagt regional plan 
for utvikling av attraktive byer og tettsteder er det dokumentert at utvikling av attraktive 
byer er nødvendig for å holde på ungdom og/eller trekke ny befolkning og næringsliv til 
kommunene. Med behov for flere boliger – for ulike grupper. Behovet for samordnet areal- 
og transportplanlegging stiller kommunen overfor prioriteringsvalg – prioriteringsvalg som 
også kan knyttes opp møte den økte vektlegging av klima- og energitiltak. 
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Gjøvik er blitt en universitetsby gjennom etableringen av NTNU i Gjøvik. Dette åpner for 
nye vekstmuligheter, men stiller også krav til samarbeid og kommunal tilrettelegging. Det 
er en særlig utfordring å legge til rette for den studentveksten som forventes – herunder 
inkludering og synliggjøring av studentene i del lokale by- og samfunnsliv. 
 
Utdanning og kompetanse. Frafallet etter overgangen til den videregående opplæringen 
er høy – noe som gir utfordringer når en skal inn i arbeidslivet, hvor det er et økende krav 
til utdanning og kompetanse på de fleste arbeidsplasser. Det er mangel på lærlingeplasser. 
Næringslivet trenger å rekruttere kompetansearbeidskraft. For de unge er kvaliteten på 
læringstilbudene viktig – med lesing og skriving som grunnleggende ferdighetsområder. 
 
Økt fokus på næringsutvikling. Økt bosetting og befolkningsvekst i Gjøvik/Gjøvikregionen 
forutsetter at det er tilgang på arbeidsplasser. I det er nå lagt nytt engasjement inn i den 
regionale og kommunale organisering og oppfølging av arbeidet med næringsutvikling. Det 
pekes nasjonalt på bioøkonomi, industri, reiseliv, informasjonssikkerhet, innovasjon, spill 
og underholdning som mulige strategiske satsingsområder i Innlandet 
 
Mellommenneskelige forhold. Kriminalitet går ned i Gjøvik, også blant ungdom, men det 
er en økning i vold i nære relasjoner. Psykisk helse og rus gir flere folkehelseutfordringer. 
Nødvendig å ha fokus på tidlig innsats i forhold til problemer og behov blant barn og unge. 
Denne gruppen er særlig belastet med psykiske lidelser – bl.a. som følge av mobbing og 
kroppsfiksering. Bruk av digitale tjenester og sosiale media i forhold til nettmobbing er et 
samfunnsproblem. Folkehelseoversikten for kommune påpeker innaktivitet og sosiale 
helseforskjeller som andre hovedutfordringer i kommunen. 
 
Digitaliseringen av samfunnet. Det pågår en rask utvikling av digitalisering av en rekke 
tjenester i samfunnet. Dette stiller kommunesektoren og kommunenes innbyggere overfor 
nye utfordringer og muligheter. Utviklingen av det digitale samfunnet gjør det nødvendig å 
få gjennomført bredbåndsutbygging i hele kommunen. 
 
Helse og omsorg. Folkehelse er blitt et sektorovergripende ansvar og tema. Presset på 
helse- og omsorgstjenester er stort, bl.a. som følge av den demografiske utvikling, økte 
forventinger og krav til tjenester - og utfordringer i oppfølging av samhandlingsreformen. 
Utvikling og bruk av ny velferdsteknologi åpner samtidig for nye muligheter.  
 
Samferdsel og transport. Det er i gang en omfattende utbygging av det overordnede veg- 
og jernbanenettet i og rundt Gjøvik kommune. Utbyggingen har i flere år blitt påpekt som 
et problem – ved at østsiden av Mjøsa (Lillehammer og Hamar) er i ferd med å få raske og 
gode forbindelser mot Oslo – langt bedre enn Gjøvik og vestsida av Mjøsa. Dette, samtidig 
som en opplever at modernisering/utbygging av Gjøvikbanen tar tid, medfører Gjøvik taper 
mht. attraktivitet som bosettingsområde og i forhold til næringslivets transportbehov. 
Internt i Gjøvik er det lokale utforinger knyttet til vegstandard ute i distriktene og 
innenfor det kollektive transporttilbudet, særlig på kveldstid. 
 
Regionalisering og kommunereform. Det har gjennom flere år utviklet seg en regional 
tilnærming i utgangspunktet for arbeid med samfunnsutvikling og planlegging. Oppland 
fylkeskommune legger regionale perspektiver til grunn for samhandling med kommunene, 
og mellom kommuner drives ulike former for regionalt samarbeid – også når det gjeldet 
planlegging. Om pågående kommunereformprosess resulterer i vedtak om sammenslåing av 
kommuner, vil dette medføre at en rekke utfordringer må løses – gjennom planlegging og 
etablering av nye politiske og administrative strukturer. 
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PRIORITERINGER – VURDERING AV PLANBEHOV 

PRIORITERING AV POLITKKOMRÅDER FOR PLANLEGGING 
 
Med henvisning til vurderte utviklingstrekk og utfordringer, prioriterer kommunestyret 
følgende politikkområder for kommunal planlegging i kommunestyreperioden 2016-2019: 
 

1. Miljø, klima og energi - «det grønne skiftet» 
2. Byutvikling – universitetsbyen Gjøvik 
3. Barn og unges oppvekstforhold 
4. Utdanning og kompetanse 
5. Næringsutvikling 
6. Boligbehov 
7. Kultur 
8. Integrering og inkludering 
9. Helse og omsorg 

 
Politikkområder som prioriteres fulgt opp gjennom det regionale samarbeidet i perioden, 
innenfor Gjøvikregionen eller i samhandling med andre aktuelle alliansepartnere, er: 
 

10. Samferdsel og transport 
11. Regional utvikling og samhandling 

 
Politikkområder som ikke er ført opp er ikke glemt, men prioriteres ikke først når det 
gjelder disponering av kommunal planleggingskapasitet. Om behov eller situasjonen på et 
tidspunkt tilsier det, vil det bli fremmet planer som ikke er med i planstrategidokumentet 
eller vist i tilhørende planoversikt. 
 
 
VURDERING AV PLANLEGGINGSBEHOV 
 
1 - Miljø, klima og energi - «det grønne skiftet» 
 
Dette er et bredt temaområde – som det er viktig å forankre i planverket, både gjennom 
det påbegynte arbeidet med kommunens energi- og klimaplan, planlegging for byutvikling – 
og generelt i kommuneplanens samfunnsdel. 
 
2 - Byutvikling – universitetsbyen Gjøvik 
 
Bevisst planmessig byutvikling er viktig for å styrke Gjøvik sin attraktivitet og funksjon som 
vekstmotor for kommunen og for regionen – som Mjøsby og regionsenter. 
 
Som følge av etableringen av NTNU i Gjøvik, med forventet stor studentvekst, er det behov 
for en egen studentmelding eller plan – som omhandler videre utvikling av Gjøvik som 
universitets- og studentby. 
 
Det er et særlig behov for planavklaring rundt strandsona mot Mjøsa, sentrumsutviklingen i 
Gjøvik – samt tettstedsutvikling ellers i kommunen. Planavklaring for Biri kan gjøres med 
en egen planprosess eller som del av eventuell kommuneplanrevisjon for området, mens 
det for Snertingdal og bydelen Hunndalen bør gjennomføres egne mulighetsstudier. 
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3 - Barn og unges oppvekstforhold 
 
De mange utfordringer som omhandler barn og unge bør følges opp planmessig innenfor de 
ulike tjenestene som sektoren omfatter. Det er viktig at kompetanse og kvalitet sikres 
gjennom bevisst satsing og skolering av ansatte og målrettet utvikling og tilrettelegging av 
ulike tilbud. 
 
Med utgangspunkt i barn og unges situasjon og utfordringer, blir det viktig å følge opp den 
ungdomspolitiske strategien som er lagt i kommunen – som bl.a. er basert på gruppens 
egne synspunkter og prioriteringer. Følges opp med årlig rullering av tiltaksplan. 
 
4 - Utdanning og kompetanse 
 
Området følges innenfor kommunens ansvarsområder opp gjennom det planverk og de 
prioriteringer som legges i planverk som gjelder for barnehager og ikke minst skoler. Med 
prioritering av mål og ressurser i forhold til definerte innsatsområder og prosjekter. 
 
Oppfølging etter overgangen til videregående utdanning mht. tilegning av den kompetanse 
som arbeids- og næringslivet krever, må skje i dialog med fylkeskommunen, de aktuelle 
utdanningsinstitusjoner og Oppland fylkeskommune. Flere lærlingeplasser må følges opp 
særskilt. Det samme gjelder planmessig samarbeid og tiltak rundt reduksjon av antall unge 
som faller ut av videregående utdanning. 
 
5 - Næringsutvikling 
 
Gjennom politiske prioriteringer, organisatoriske avklaringer og grep er det lagt grunnlag 
for fornyet og forsterket arbeid med næringsutvikling i Gjøvik kommune. 
 
På regionalt nivå vil det bli utviklet en egen strategisk næringsplan for Gjøvikregionen. 
Denne, sammen med prioriteringer og tiltak som følge av deltakelsen i fase 2 i det 
nasjonale byregionprogrammet, vil måtte gi føringer for kommunens næringsprogram. Det 
forutsettes fulgt opp gjennom egen tiltaksplan for næringsutvikling i Gjøvik kommune. 
 
Som bidrag til næringsutviklingen i kommunen og regionen, er det også viktig å trekke på 
de muligheter som utdanning og forskning ved NTNU i Gjøvik gir for næringslivet lokalt, 
både mht. rekruttering av kompetanse, verdiskaping og innovasjon. 
 
6 - Boligbehov 
 
Med henvisning til utviklingstrekk og utfordringer kommunen står overfor, er det nødvendig 
å legge et helhetlig perspektiv på samlede boligbehov og boligbygging i kommunen. Det er 
nødvendig å få en boligpolitisk planmessig avklaring av boligbehov og hvilke prioriteringer 
og mål som kommunen skal legge til grunn på dette området. Blant annet også som føring 
for videre arealplanarbeid. 
 
Som elementer i vurderingen forutsettes inngå boligmarked for økt tilflytting, boligsosiale 
behov, flyktningeboliger, studentboliger m.m. Dette vil gjøre samarbeid med bl.a. Gjøvik 
boligstiftelse og Studentsamskipnaden i Gjøvik enklere. 
 
Økt bosetting av flyktninger gir utfordringer knyttet til å utvikle kommunens boligtilbud. 
Det er behov for boenheter for familier i flere deler av kommunen, men med nærhet til 
barnehage og skole - samtidig som det er nærhet til offentlig kommunikasjon som gjør det 
mulig for de voksne å delta i introduksjonsprogram og arbeidskvalifiserende tiltak.  
 
Det er enslige rusmisbrukere som har størst utfordringer på boligmarkedet.  
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7 - Kultur 
 
Kultur er et område som bidrar til aktivitet og inkludering – samtidig som det generelt er 
av betydning for befolkningens trivsel og livskvalitet. For ungdommen registreres det et 
økt behov for fritidstilbud – noe som også vil kunne være en prioritering som imøtekommer 
de utfordringer som folkehelseoversikten påpeker. 
 
Med utenlandsk innvandring gjennom flere år, og med voksende flyktningetilstrømning i 
det siste, er Gjøvik kommune i dag et flerkulturelt samfunn. Det vil være nyttig å ha en 
planmessig tilnærming til mht. prioritering av kommunale kulturressurser. 
 
Kulturlivet vil være en viktig arena for integrering og synliggjøring av studentene i Gjøvik. 
 
Frivilligheten er også en viktig aktør og samarbeidspartner for kommunen. Her er klare og 
hensiktsmessige rammebetingelser av betydning, både for idrett og annen kulturaktivitet.  
 
De mange utfordringer og muligheter gjør at det kan være ønskelig med utarbeiding av en 
helhetlig kulturplan eller kulturstrategi for Gjøvik kommune. 
 
8 - Integrering og inkludering 
 
Det er nødvendig å ha en helhetlig perspektiv på kommunens arbeid for integrering og 
inkludering. Gjennom et sektorovergripende planarbeid kan det trekkes opp føringer for 
hvordan kommunen ønsker å arbeide for inkludering og mangfold, generelt og i forhold til 
de ulike kommunale tjenester.  
 
På grunn av de utfordringer og behov som følger av innvandringen fra utlandet og den økte 
flyktningetilstrømningen i det siste, foreslås det at planarbeidet i først omgang knyttes opp 
mot det registrerte behovet for avklaringer i forhold til disse gruppene. På sikt vil det 
være naturlig at en slik plan omfatter alle grupper i samfunnet. 
 
9 – Helse og omsorg 
 
Det er viktig å ha et aktivt forhold til kommunens helse- og omsorgsplan når det gjelder 
politiske og administrative prioriteringer rundt ressursbruk og utvikling av tjenestetilbudet.  
Håndtering av «eldrebølgen», tilrettelegging av tjenester rundt ressurskrevende brukere, 
oppfølging av samhandlingsreformen og bruk av ny velferdsteknologi er aktuelle tema. 
 
10 - Samferdsel og transport 
 
Oppfølging av planprioriteringer og investeringer innenfor samferdselsområdet vil det 
fortsatt være helt nødvendig å ha fokus på. Dette området er av stor betydning for de 
muligheter Gjøvik kommune har for befolkningsvekst og næringsutvikling.  
 
Det planmessige samarbeidet på regionnivå tar i særlig grad sikte på utbedring av 
samferdselsforbindelsene mellom Gjøvikregionen og Osloområdet – for slikt å legge 
grunnlaget for at veksten i pressområdene kan trekke opp til vår region. 
 
Samferdsel – kommunikasjoner og infrastruktur – er utpekt som et av fem satsingsområder i 
regionsamarbeidet. Blant de strategier som det der legges opp til å jobbe med, ligger også 
påvirkningsarbeid for styrking og tilgjengeliggjøring av kollektivtilbudet for alle grupper av 
befolkningen, samt bedre pendlingsmuligheter mellom kommunene i regionen og mellom 
regionen og andre regioner. 
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11 - Regional utvikling og samhandling 
 
Strategisk plan for Gjøvikregionen danner i dag grunnlaget for planmessig samarbeidet i 
Gjøvikregionen. Plandokumentet skal behandles i kommunestyrene og vedtas i regionrådet. 
 
Om kommunereformprosessen resulterer i vedtak om sammenslutning av kommuner, vil 
dette medføre behov for samordning av planer og planstrategier på alle områder. 
VURDERING AV PLANLEGGINGSBEHOV 
 
Med henvisning til de omtalte utviklingstrekk og utfordringer – og med referanse til de 
politikkområdene som vektlegges i kommunestyreperioden, prioriteres følgende planer 
mht. utarbeiding/oppdatering/revisjon i første del av kommunestyreperioden: 
 

 Kommuneplanens samfunnsdel 

 Aktuelle temaer i kommuneplanens arealdel 

 Plan for utvikling av Gjøvik som universitets- og studentby 

 Boligpolitisk plan for Gjøvik kommune 

 Energi- og klimaplan for Gjøvik kommune 

 Kommunedelplan for strandsona 

 Sentrumsplan for Gjøvik 

 Helse- og omsorgsplan 

 Plan for inkludering og mangfold 

 Tiltaksplan for næringsutvikling i Gjøvik kommune 

 Overordnet plan for kultur: kulturstrategi for Gjøvik kommune  
 
 
Planoversikt 
 
Som vedlegg til planstrategidokumentet følger oppdatert planoversikt 2016-2019. Denne 
sammenstiller de sentrale plandokumentene som skal følge opp kommuneplanstrategien; 
de viktigste planene som gir føringer for virksomheten i kommunen. Oversikten behandles 
og vedtas som en del av den kommunale planstrategien. 
 
I planoversikten er planene sortert på sektorene – med en innledende sammenstilling av 
sektorovergripende kommunal planstrategi, kommuneplan og styringsdokument. Ansvarlig 
for initiering/oppfølging av disse planprosessene er rådmannen. 
 
I tillegg er det, etter de gjennomførte drøftingene i desember/januar, lagt inn enkelte 
planer som blir vurdert som sektorovergripende. Ansvar for praktisk initiering/oppfølging 
av disse avklares i rådmannsledelsen. 
 
I planoversikten er det foreslått en sammenslåing av Landbruksmelding, Beitebruksplan og 
Plan for naturmangfold til en helhetlig Landbruks- og naturmangfoldsplan. 
 
I planoversikten er det vist noen planer som kan sies å være av mer administrativ karakter, 
da disse er vurdert som politisk interessante. Andre fagplaner er holdt utenfor – som for 
eksempel Kreftplanen og Plan for tidlig innsats. Disse anses å være mest faglig aktuelle. 
 
NAV sin fagplan for integrering og inkludering forutsettes inngå som en del av grunnlaget 
for utarbeidingen av Plan for inkludering og mangfold. 
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KOMMUNEPLANVURDERINGER 

I forhold til gjeldende kommuneplan – Langtidsplan 2013, med gjennomførte evalueringer 
og senere vurderinger i desember/januar, legges følgende vurdering til grunn for 
planarbeidet i kommunestyreperioden 2016-2019: 
 
Kommuneplanens samfunnsdel 
 
Det gjennomføres en full gjennomgang av kommuneplanens samfunnsdel. Dette betyr at 
planens form og innhold skal gjøres til gjenstand for vurdering. 
 
Når det gjelder form er forenklinger og redigering av struktur aktuelle tema. 
 
Når det gjelder innhold er ikke utgangspunktet at alt skal revideres – men at helheten skal 
vurderes – slik at eventuell revisjonsønsker eller suppleringer kan innarbeides. Planen kan 
tenkes spisset ved at det fokuseres på færre plantema (plantema tas ut), eventuelt at 
flere av temaene sees i sammenheng og vurderes helhetlig. 
 
Kommuneplanens arealdel 
 
Rettinger og korrektur i plandokument: 

Det er i utgangspunktet behov for gjennomgang av både planbeskrivelse, 
planbestemmelser og plankart for rettinger og justeringer- ikke revisjon. Her ligger også 
vurdering av om det er grep som kan gjøres for å bedre lesbarheten i plankartet, samt 
bedre illustrasjoner i beskrivelse og bestemmelser. 

Temavurderinger: 

Forrige revisjon av kommuneplanen ble omfattende og grundig, og behovet for større 
endringer i arealdelen vurderes som begrenset. Temaene nedenfor foreslås vurdert og 
eventuelt tilpasset/revidert: Øvrige deler av planen foreslås videreført uten endringer. 

Varehandel 

Evaluering og eventuell tilpasning av planens bestemmelser for lokalisering av varehandel 
inklusive senterstruktur og områder avsatt til varehandel. Må også vurderes mot Regional 
plan for attraktive byer og tettsteder. 

Areal til offentlige bygninger og anlegg 

Vurdering av behov og eventuell innarbeiding av areal til off. bygninger og anlegg som 
skole, barnehage etc. 

Samferdsel 

Det foregår omfattende arbeider både på detalj og overordna nivå i forhold til viktige 
samferdselstiltak i kommunen, bla. Konseptvalgutredning for Rv.4 og Gjøvikbanen. Dette 
bør vurderes opp mot kommuneplanens arealdel med hensyn til behov for å avsette areal / 
arealkorridorer. 
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Bolig 

Gjeldende kommuneplan har gode arealreserver for boligbygging, og det bør legges opp til 
en begrenset gjennomgang. Arbeidet foreslås begrenset til oppdatering av nye områder 
under regulering (f.eks. Østvold II) og eventuell mindre endringer / justeringer. Må også 
ses i sammenheng med Boligpolitisk plan for Gjøvik kommune, bla. i forhold til særskilte 
behov som tilrettelagte boliger, studentboliger o.l. 

Næringsareal 

Generell vurdering, men særlig fokus på Biri og Gjøvik byområde. 

Særskilt om Biri: 

Biri bør gis et særlig fokus bla. ut fra planer om mulig framtidig storsykehus og med hensyn 
til næringsutvikling, bolig og samferdsel. Jfr. plan sentrumsutvikling på Biri.  

 
 

HENVISNINGER 

Som underlag for de vurderinger og prioriteringer som er lagt inn i strategidokumentet og 
tilhørende planoversikt, henvises det til de underlagsdokumenter og vurderinger som er 
gjort i forarbeidet til kommunal planstrategi 2016-2016: 
 

 Kommuneplanen for Gjøvik – Langtidsplan 2013 

 Polisk og administrativ evaluering av Langtidsplan, 2015 

 Strategi for ny byutvikling – Visjon Gjøvik 2030, ATP-rapport 

 Nasjonale forventinger til regional og kommunal planlegging, 2015 

 Kommunal egenanalyse i kommunereformarbeidet, 2014/2015 

 Innbyggerundersøkelse Gjøvik kommune, 2015 

 Nøkkeltallshefte for Gjøvik 2015 

 Folkehelseoversikt Gjøvik kommune 2015 

 Fylkesmannens kommunebilde for Gjøvik kommune, 2015 

 Synspunkter og innspill til kommunal planstrategi fra fylkesmannen i Oppland, 
Oppland fylkeskommune og Statens vegvesen 

 Politiske prioriteringer og strategier, ref. valgprogrammene 

 Regionalt planstrategiarbeid, 2015/2016 

 Strategisk plan for Gjøvikregionen 2016-2019, framlegg 

 Administrative og politiske drøftinger av utviklingstrekk og planbehov 


