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INNLEDNING
Gjøvik kommune gjennomgår gjeldende kommuneplan – Langtidsplan 2013 – med drøfting og
forslag eventuelle endringer, både i samfunnsdelen og arealdelen.
Føringene for revisjonen av planen ligger i vedtatt planprogram – med statusvurderinger og
aktuelle spørsmålsstillinger og påpeking av utredningsbehov.
Det er forutsatt en gjennomgang, ikke nødvendigvis en revisjon, av samfunnsdelen – og en
begrenset revisjon av arealdelen, med vekt på utpekte punkter og tema.
Til støtte og bruk ved drøfting av innhold og endring av samfunnsdelen, er det sammenstilt
tre drøftingshefter:
1. Planstruktur og overordnet planinnhold
2. Utvalgte plantema i kommuneplanen
3. Langsiktige arealstrategier
Innholdet i alle heftene følger denne malen:
Del 1:
Sammenstilling av de uttalelser som kommunen bygger revisjonsarbeidet på - dvs. uttalelser
mottatt ved høring av forslaget til planprogram for revisjonsarbeidet. – og
Kommunestyret har forutsatt at høringsuttalelsen fra utvalg for Samfunnsutvikling skal benyttes
som grunnleggende føring for revisjonsarbeidet. Denne uttalelsen er derfor framhevet og lagt
inn foran de øvrige.
Del 2:
Sammenstilling av synspunkter og innspill som har kommet under revisjonsarbeidet.
Uttalelsene er fordelt på de hefter og tema som de har mest betydning for.
Del 3:
Oppsummering av administrative og politiske plandrøftinger rundt foreliggende vurderinger og
innspill foran.
Vedlegg:
Som vedlegg i heftene gjengis innholdet i gjeldende kommuneplan.
_____

Forslag til revidert samfunnsdel – utvikles som er eget arbeidsdokument.
Arbeidsdokumentet bygger på gjennomførte plandrøftinger – eventuelt supplert med punkter og
formuleringer – tunge planføringer - fra andre sentrale strategi- eller plandokumenter.
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1. UTTALELSER I FORKANT AV PLANARBEIDET
UTVALG FOR SAMFUNNSUTVIKLING
HOVEDSTRUKTUR:
Strukturen opprettholdes som i dag. Visjonen skal endres og ha sterkere utgangspunkt i at
Gjøvik skal bli en nullutslippskommune og være en foregangskommune for det grønne skiftet.
Det legges til et siktemål for å innarbeide strategiske prinsipper i omstillingsarbeidet for
nullutslipp.
Visjonen skal ha utgangspunkt i det politiske flertallets mål i samarbeidsavtalen for
inneværende periode:
•

Målene (om nullutslipp innen 2025) skal oppnås gjennom omlegging av areal og
transportarbeidet i kommunen, særlig i Gjøvik og tettstedene.

•

Kollektivtrafikken skal styrkes og flere skal kunne gå og sykle i hverdagen.

•

Energibruken i alle bygg skal reduseres og nye offentlige bygg skal bygges som passivhus.

•

Klimautslippene skal kuttes innenfor alle kommunens virksomhetsområder.

•

Det skal lages en ny klima og energiplan med et tilhørende klimaråd der befolkningen og
næringslivet blir involvert i arbeidet.

•

Gjøvik har et rikt naturmangfold som vi har ansvar for å ta vare på gjennom god planlegging
og arealbruk.

•

Kommunenes arealer skal tilrettelegges for friluftsliv og særlig skal strandsonen mellom
Rambekk og Bråstadvika bevares og utvikles for framtiden.

KVALITETER OG VERDIER:
Kvaliteter og verdier og inndelingen i naturkvalitet, livskvalitet og utviklingskraft opprettholdes.
Kvaliteten naturkvalitet: Spisses noe med utgangspunkt i at vi skal ta vare på naturmangfold
gjennom god planlegging og arealbruk, samt vektlegge friluftsliv som kvalitet
Kvaliteten livskvalitet: Styrkes med tydeligere integreringsperspektiv.
Verdien utviklingskraft: Økonomi tas inn og den strategiske betydningen av universitetet for å
heve kompetansen og som samarbeidspartner vektlegges.
OVERORDNEDE PLANGREP:
Inndelingen i fem overordnede plangrep opprettholdes.
Plangrep 1: Behovet for å fortette byen og tettstedene, særlig ved kollektivknutepunktene og
utvikle Kirkebyområdet som bydelssenter med god funksjonsblanding, tas inn.
Plangrep 4: Spisses noe med universitetet og dets betydning for å styrke kunnskapsnivået i
Gjøvik og hele regionen, både i offentlig virksomhet og i næringslivet.
Plangrep 5: Arbeid for å få lagt RV4 utenom strandsona i Gjøvik by tas inn.
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ANDRE UTTALELSER FØR REVISJONEN
Fylkesmannen
Samfunnsdelen skal være verktøy for strategisk overordnet styring. Det er dermed viktig at
samfunnsdelen blir så tydelig at den muliggjør utvikling av kommunen i ønsket retning samt
styrker strategisk styring og prioritering av arbeidsoppgaver.
Selve oppbyggingen av samfunnsdelen med visjoner for framtida, utvalgte plantema og
langsiktige arealstrategier kan være formålstjenlig, men samlet sett er det fare for at det blir
for mange strategier for utvikling og kommunal oppfølging for samfunnsdelens 11 plantema;
opptil 12 utviklingsstrategier og 15 strategier for kommunal oppfølging for hvert enkelt
plantema. Med så mange utviklingsstrategier og oppfølgingspunkter kan fokuset på hver enkelt
strategi/oppfølgingspunkt bli for dårlig. I tillegg er mange av strategiene/oppfølgingspunktene
generelle og lite målbare.
Fylkeskommunen
Kommunen har utarbeidet tydelige hovedsatsingsområder som er godt begrunnet i kommunens
utfordringer.
Visjonen med siktemål og ambisjonsnivå følges opp med overordene prioriteringer og langsiktige
plangrep. Fylkeskommunens tidligere tilbakemelding var at dette var noe utydelig og krevende å
få oversikt over. Det var vanskelig å se sammenhengen mellom overordnede plangrep og de
utvalgte tema som ble prioritert.
Samfunnsdelen er svært ambisiøs og det kan derfor bli krevende å gjennomføre de strategier
kommunen har valgt. Vi støtter derfor kommunens vurdering med tanke på en forenkling,
eventuell sammenslåing av tema og spissing av planfremstillingen.
Det bør gjøres en ny vurdering av om enkelte langsiktige strategier burde ha vært en del av
prioriteringen under kommunal oppfølging om omvendt. Vi anbefaler derfor kommunen å
forenkle dette slik at det kommer tydelig frem hvilke langsiktige mål kommunene har og hvilke
strategier kommunen vektlegger for å nå målene. Oppfølging i fireårsperioden kan eventuelt
knyttes opp mot handlingsprogram.
Byen vår Gjøvik
Planen må slå fast tydelige ambisjoner om forsterket satsing på en urban og bærekraftig
byutvikling.
Det må i kommuneplanen fortsatt prioriteres utviklingen av Gjøvik som regionsenter og by med
fortsatt satsing på at Gjøvik bli en mer urban og kompakt.
Ambisjonene som er uttrykt i andre planer om å utvikle Gjøvik som en aktiv og attraktiv
universitetsby må følges opp i de ulike delene av kommuneplanen og konkretiseres.
Miljøpartiet De Grønne
Ber om at samfunnsdelen revideres slik at den er i tråd med de 4 samarbeidspartiene sin
samarbeidsavtale etter kommunevalget i 2015.
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2. SYNSPUNKTER OG INNSPILL UNDER PLANARBEIDET
01.02 – INTERNASJONALT RÅD
Kommuneplanen
Det er i utgangspunktet ikke noe i den gjeldende plan som ikke fortsatt kan stå.
Det bør angis hvem som har oppfølgingsansvar – både mht igangsetting av tiltak og for
rapportering om resultat. Og kommunen bør blande politikere og administrasjon i planarbeid.

03.02 – NÆRINGSLIVET - VAREHANDELEN
Ingen synspunkter.

06.02 – ELDRERÅDET
Ingen synspunkter.

07.02 – UNGDOMSRÅDET
Befolkningsvekst
Kommunen bør prioritere å sayse på etablering av arbeidsplasstilbud som grunnlag for
befolkningsvekst.
Offensive holdninger
Kommunen må være mer frampå. Det går så sakte med oppfølging av tiltak i rådhuset. Det er
nødvendig å få fram at ting skjer!

14.02 – BEREDSKAPSRÅDET
Ingen synspunkter.

23.02 – RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE
Kommunikasjoner
Vi trenger hyppigere og raskere tog.
Mjøstilknytning
Vi trenger områder med fri tilgang til Mjøsa.

01.03 – ADMINISTRATIVT FOLKEHELSEFORUM
Fysisk aktivitet
Vi må gjennom kommune- og byplanleggingen legge til rette for slik at folk blir naturlig fysisk
aktive. Aktivitet kan stimuleres ved etablering av trygge uteområder, attraktive planløsninger
som gir folk opplevelser.
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3. DRØFTING AV FORSLAG TIL ENDRINGER / PLANINNHOLD
Fra planprogrammet - Utredningsbehov, spørsmålsstillinger:
Bør strukturen for samfunnsdelen forenkles? Er det deler av oppbyggingen som er unødvendig
og som kan slås sammen eller tas helt ut? Kan plantema slås sammen og slik spisse eller
tydeliggjøre langsiktige mål og prioriteringer? Er det plantema som mangler? Kan de felles
strategier og strategiene for kommunal oppfølging framstilles samlet?

15.11 – POLITISK ARBEIDSGRUPPE, ADMINISTRATIVT KOMMUNEPLANTEAM
Visjon og siktemål
Da visjonen er relativt ny, begynner å feste seg – og det ikke er lagt opp til en fullstendig
revisjon av kommuneplanen, foreslås det at visjonen kun utvides med innarbeiding av bærekraft
som begrep – for slik å fange opp den forsterkede oppmerksomheten rundt miljø, klima og «det
grønne skiftet»:
Mjøsbyen Gjøvik – motor for bærekraftig vekst og utvikling
Fremmes som forslag gjennom innarbeiding i plandokumentet – uten omfattende egen prosess
eller visjonskonkurranse.
Avsnittene med omtale av siktemål/ambisjonsnivå kan fjernes, men innholdet redigeres inn i
plangrep for befolkningsvekst.
Plangrepene
Det er positive erfaringer med å ha et lite antall overordnede plangrep i samfunnsdel. Kan
vurdere å gå over fra nummerering til kulepunkter – for å unngå rekkefølgediskusjon.
I forhold til plangrep 1 (mer BY) kan de lokale stedsvurderinger vs. Biri, Snertingdal og
Hunndalen flyttes til plangrep 3.
Plangrep 2(mer kontakt med Mjøsa) videreføres.
Under plangrep 3 innarbeides noe om klima og miljø. Videre må satsingen på næringsutvikling
og arbeidsplassvekst forsterkes.
Plangrep 4 (utdanning og kompetanse) endres til å framheve Gjøvik som universitetsby i
overskriften, med strategisk planlegging og satsing rundt NTNU og Gjøvik som komplett
utdanningsby. Gjøvik skal være et førstevalg for familier og næringsetablerere.
Plangrep 5 (samferdsel) tas ut som eget plangrep. Det er lite kommunen har av egen mulighet
for påvirkning/endring. Betydningen av gode kommunikasjonsløsninger (inkl. bredbånd) og
samferdselsforbindelser innarbeides som elementer/forutsetninger for attraktivitet og
næringsutvikling.
Motforestilling: arealplanavdelingen er usikker på om plangrepet bør knuttes. Det er i flere
sammenhenger vært referert til og benyttet i plansaksbehandling.
Det vurderes innarbeidet et eget nytt plangrep om miljø og klima – grønt skifte. Med bl.a.
referanser til satsing på klimaråd, energi- og klimaplanlegging og bioøkonomi.
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Kvaliteter og verdier
Framtidsbildet rundt kommunens kvaliteter tas fortsatt med - med beskrivelse av resultatene av
plangjennomføring. Med framstilling av resultatet av visjonen i forhold til overskriftene
Naturkvalitet, Livskvalitet og Utviklingskraft.
Skogene og bioøkonomi forsterkes som punkt under overskriften naturkvaliteter.
Teksten bearbeides ved at vurderinger/resultater knyttes til lokal steder og forhold som skal
særprege Gjøvik, både som by og kommune.
Referanser til NTNU/universitetet flyttes først under overskriften Utviklingskraft. Her
understrekes det komplette utdanningsløpet som gir Gjøvik nasjonale fortrinn.
I det videre arbeidet med utskriving av planforslaget, bør en forsøke å koble plantemaene som
tas inn i opp mot de tre overskriftene som definere det framtidige Gjøviksamfunnet.
Bærekraft og miljø må redigeres inn som kvaliteter som skal prege og kjennetegne Gjøvik.

15.12 – ADMINISTRATIV KOMMUNEPLANDRØFTING
Hva er de viktigste plangrepene for videre langsiktig utvikling av kommunen i forhold til
kommuneplanens visjon og verdigrunnlag?
Om planstruktur:
• Spissingen av planinnholdet gjennomføres ved at deler tas ut eller slås sammen.
• Forståelsen av og sammenhengen mellom begreper som visjon, plangrep, mål og strategi bør
tydeliggjøres i planen.
Om visjon/siktemål og kvaliteter/verdier:
• Bør ha en bred overordnet visjon.
Om plangrep:
• Innholdet i plangrepene sikrer grunnlag og støtte for videre planleggingsarbeid og
saksbehandling.
• Plangrepene i gjeldende plan står seg. De bør dekke betydningen av byutvikling,
beliggenheten ved Mjøsa og vektlegging av kunnskap, ref etableringen av NTNU.
• Plangrepene inneholder i dag tre punkter om byutvikling. Kan vurdere å spisse ved å slå
sammen noe.
• Plangrep 3 – at Gjøvik skal være et attraktivt sted å leve, bo og arbeide kan tas ut. Dette er
et punkt som ikke trengs – da det vil gjelde by- eller stedsutvikling i alle kommuner.
• Vektlegging av satsing på kunnskap og utdanning må fortsatt framheves som viktig grep for
utvikling av Gjøviksamfunnet.
• Må innarbeide/synliggjøre vektlegging av miljø og klima som del av denne innledende del av
planen – enten som del av eksisterende plangrep eller som et eget plangrep.
• Støtter at transport og grønt skifte bør knyttes sammen i ett plangrep.
• Foreslår å koble bærekraftig med «det grønne skiftet» – og at plangrepet om
samferdsel/transport omskrives til å omhandle mer enn transport. Viktig å knytte til
prioriteringer som følge av «det grønne skiftet» – bla i forhold endring av reisemiddelvalg og
forankring av prioriteringene i ATP-arbeidet, samt vedtatt strategi for byutvikling.
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VEDLEGG – GJELDENDE KOMMUNEPLAN
Framtidsvisjonen fanger opp siktemålene for utviklingen av Gjøviksamfunnet. Visjonen forankres i et
framtidsbilde med beskrivelse av de kvaliteter som skal kjennetegne Gjøvik som samfunn. Gjennom
definerte plangrep trekker planen opp overordnede langsiktige mål for utviklingsarbeidet.
Innenfor de utvalgte plantemaene trekker planen opp mål og strategier for videre utviklingsarbeid. Og
det angis strategier for kommunal oppfølging. Videre kommunal prioritering tiltak skal konkretiseres
gjennom det årlige arbeidet med økonomiplanrammefordeling, med plan- og styringsdokumenter.

VISJON OG SIKTEMÅL
Visjon
En visjon er en ledetråd og et framtidsbilde for ønsket utviklingsretningen for Gjøviksamfunnet. Den skal
si noe om kvaliteter og verdier – hva kommunen skal stå for framover. Visjonen som legges til grunn for
arbeidet med utvikling og profilering av Gjøviksamfunnet skal fortsatt være:
Mjøsbyen Gjøvik – motor for vekst og utvikling!
Visjonen angir at Gjøvik vil være pådriver for utvikling av samfunnet og gripe tak i vekstmuligheter.
Vekst og samfunnsutvikling skal omfatte hele kommunen – både bygd og by. De mange kvaliteter og
muligheter som ligger i bygdene skal utfylle den utviklingskraft som ligger i en videre bevisst styrking og
profilering Gjøvik som by og regionsenter.

Siktemål
Grunnleggende siktemål for kommuneplanens visjon, mål og strategier er at:
Gjøvik skal være et attraktivt sted å bo, flytte til og drive næringsvirksomhet i!
Dette krever at det i Gjøvik bevisst skapes gode bomiljøer basert på natur- og livskvalitet. En må arbeide
for å få økt tilflytting. Etablering og drift av næringsvirksomhet må stimuleres.
Tilrettelegging og markedsføring av botilbud, tomter og næringslokaler må vektlegges.
Konkurransedyktige priser er nødvendig. For å lykkes i forhold til hovedstadsområdet må
kommunikasjonsforbindelsene gi akseptable reisetider og transportkostnader.
En positiv utvikling skal gi Gjøviksamfunnet befolkningsvekst. Flere innbyggere skal gi lokalsamfunnet og
Gjøvik kommune tilgang til flere ressurser og ny kompetanse - og gi et økonomisk grunnlag som sikrer de
ulike utviklingsaktørene den nødvendige handlingsevne.
Et offensivt ambisjonsnivå for videre befolkningsvekst er at:
Det skal være minst 33.333 innbyggere i Gjøvik kommune innen 2025!
Dette krever økt innflytting til Gjøvik og redusert utflytting. Det er særlig nødvendig å øke den
innenlandske nettoinnflyttingen. Antallet som flytter intern i Norge er klart større enn det utenlandske.
Satsingen kan skje gjennom markedsføring og tiltak som synliggjør de muligheter og kvaliteter som gjør
Gjøvik attraktiv.
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KVALITETER OG VERDIER
Kommuneplanens visjon er forankret i vektlegging av naturkvalitet, livskvalitet og utviklingskraft.
Utviklingskraft

GJØVIK

Naturkvalitet

Livskvalitet

Naturkvalitet → MJØSA
I Gjøvik finnes alle slags naturkvaliteter; fra bylandskapet i det urbane sentrum til kulturlandskapet med
bølgende åser, grønne skoger og gule åkre rundt vakre og vitale bygder i Vardal, Snertingdal og Biri.
Bygdenes kvaliteter kombineres med Gjøvik sine kvaliteter som pulserende by.
Norges største innsjø Mjøsa er det lokale stedsnavn som trolig er best kjent og som Gjøvik nasjonalt
lettest kan identifiseres og plassere seg i forhold til. Gjøvik by skal i målrette profilering utnytte den
naturskjønne beliggenheten Mjøsas vakre vannspeil til å utvikle byens identitet som ”Mjøsbyen”.
Kontakt, nærhet og forholdet til Mjøsa har høy prioritet i kommunens tettsteds- og sentrumsutvikling. Det
legges bevisst opp til boligbygging med utsikt og tilknytning til Mjøsa.
Befolkningen skal sikres tilgang til Mjøsa, med tilrettelegging for aktiv bruk. Samtidig skal miljø- og
naturkvaliteter sikres og bevares. Dette til glede for kommende generasjoner.
Livskvalitet → TRIVSEL OG TRYGGHET
Gjøvik har et rikt fritids- og kulturtilbud. Det er et omfattende og levende organisasjonsliv. Idretts- og
musikkmiljøet står sterkt i kommunen. Kombinert med muligheter for et rikt friluftsliv i kommunen og i
nærmiljøet, gir dette befolkningen arenaer for aktiv utfoldelse av energi, kreativitet og engasjement.
Kommunen står for et godt offentlig tjenestetilbud – til barn, unge og eldre. I Gjøvik finner man
barnehager som har som visjon ”å tenne barns stjerneøyne” og en grunnskole som er fremst i landet når
det gjelder utvikling og pedagogisk innhold. Gjennom forutsigbarhet i dekning av behov for gode helse- og
omsorgstjenester, skal befolkningen føle trygghet i hverdagen.
Det skal tilrettelegges og stimuleres aktiviteter som bidrar til å heve befolkningens livskvalitet, både når
det gjelder tjenester og fysiske omgivelser. Et helhetlig og tilgjengelig tilbud av tjenester innenfor både
den offentlige og private sektor skal sikre innbyggernes velferd og trivsel.
Dugnadsånd, engasjement og gjestfrihet skal prege befolkningen og hverdagslivet!
Utviklingskraft → KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG NYSKAPING
Gjøvikregionen er ledende innen industri, varehandel og tjenesteyting i Innlandet. Samtidig er Gjøvik et
senter for høgere utdanning og innovasjon. Innenfor aksen Gjøvik by – Raufoss foregår hoveddelen av
verdiskapningen innen den kunnskapsbaserte og teknologiske industrien i Innlandet.
Gjøvik sin utviklingskraft gir grobunn for spennende vekst og nyskapning innenfor det tjenesterettede
næringsliv og industriell virksomhet, men også innenfor landbruksnæringene.
Gjøvik skal befeste posisjonen som det ledende utdanningssenter i Innlandet. Det skal tilbys gode
utdannings-muligheter – helt fra barnehage og grunnskole, videregående skole, vitensenter og opp til
høgskole- og universitetsfag. Gjøvik skal fortsatt være pådriver for etablering av innlandsuniversitetet.
Helheten i tilbudet skal gjøre at ungdom kommer til Gjøvik, velger å fullføre hele sin utdanning og søker
arbeid og etablere seg her.
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OVERORDNEDE PLANGREP
Visjonen, med underliggende siktemål og ambisjonsnivå for samfunnsutvikling, skal følges opp med
overordnede prioriteringer eller langsiktige plangrep. Disse skal bidra til å skape og forme en utvikling
som fører Gjøviksamfunnet i ønsket retning.
Følgende fem overordnede plangrep legges til grunn for videre arbeid for ønsket samfunnsutvikling:
1. Gjøvik skal bli mer BY!
Gjøvik skal som regionsenter være en by hvor alle innbyggerne i regionen får dekket sine behov. Et
positivt fokus på byens styrke skal utnyttes til å spre vekstimpulser rundt om i hele kommunen.
Sentrum skal bli mer attraktivt og urbant. Det skal bygges flere boenheter i sentrum og byen skal ha
tilbud og kvaliteter som en finner i større byer – uten å miste sin småbyidyll. Utbygging av
kollektivtilbudet og økt satsing på gang- og sykkeltrafikk skal redusere bilbruken i sentrum.
I tillegg til satsing i Gjøvik bysentrum må det skje en videreutvikling av tettstedskvalitetene i
Hunndalen, Biri og Snertingdal. Et ekstra fokus må rettes mot den nordre del av kommunen og de
særegne rammebetingelsene som er under utvikling for Biri/Moelven området når det gjelder
samferdsel og sykehusspørsmålet. Det må utarbeides hensiktsmessige planer for å utnytte
mulighetene for økt verdiskapning som ligger i dette.
2. Gjøvik skal knyttes nærmere til Mjøsa!
Kommunens og byens beliggenhet ved landets største innsjø Mjøsa skal utnyttes. Gjennom
tilknytningen til Mjøsa skal Gjøvik sin identitet knyttes til Mjøsbyen.
Gjøvik sentrum skal åpnes opp og knyttes tettere mot Mjøsa. Det skal utvikles attraktive boligområder med Mjøsutsikt. Innbyggerne skal ha tilrettelagte bruks- og rekreasjonsområder på arealene i
strandsona. Friluftsliv og aktiviteter på Mjøsa skal stimuleres.
3. Gjøvik skal være et attraktivt sted å leve, bo og arbeide!
Det skal være trygt å vokse opp, bo og bli gammel i Gjøvik. Etterspurte og varierte bomuligheter skal
tilbys i hele kommunen. Boligmarkedet skal være attraktivt for tilflytting og dekke de boligsosiale
behov. Arbeidsmarkedet skal gjenspeile et solid og framtidsrettet næringsliv. Med mulig for arbeid for
alle, kompetansebygging og personlig utvikling.
Gode møteplasser, samhandling og frivillig arbeid skal stimuleres for å øke trivselen og redusere de
offentlige samfunnskostnader. Folkehelse, universell utforming og miljøhensyn skal være bærende
verdier i aktiviteter og lokalsamfunnsutvikling.
4. Gjøvik skal være kjent som en utdannings- og kunnskapsby!
Gjøvik skal være nasjonalt kjent som en utdannings- og kunnskapsby som har fokus på læring og
kvalitet i både i barnehage, det 13-årige skoleløpet og innenfor høyere utdanning og forskning.
Gjøvik er teknologihovedstaden ved Mjøsa og har lange tradisjoner innenfor teknologisk industri.
Gjøvik kommune har som vertskommune et spesielt ansvar for å støtte opp om utviklingen av
Fagskolen Innlandet og Høgskolen i Gjøvik (HiG) – og spesielt legge til rette for arealer og utvikling av
Campus Gjøvik på Kallerud – som legger til rette for et framtidig universitet i Innlandet.
Kontakt og samhandling mellom utdanningsinstitusjoner og næringsliv skal bidra til rekruttering og
innovasjon i næringslivet. Kompetansenivået i Gjøvik skal heves ytterligere gjennom medvirkning til
etablering av et universitet i Innlandet.
5. Gjøvik skal ha moderne og raske veg- og jernbaneforbindelser!
Det skal være enkelt og raskt å reise til Gjøvik. Reisetiden til og fra hovedstadsområdet må reduseres
gjennom veg- og jernbaneinvesteringer. Det er særdeles viktig at kommunen fortsetter arbeidet for å
sikre utbygging av riksveg 4, fylkesveg 33 og Gjøvikbanen for å redusere reisetiden til Oslo- og
Gardermoenområdet.
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Gjøvik skal samarbeide med nabokommunene i Gjøvikregionen, de øvrige byene rundt Mjøsa og
regionale myndigheter om felles innsats for gjennomføring av samferdselstiltak. Vegforbindelser og
kollektivtransportilbud skal være gode.
Næringslivets transportbehov skal utføres på et kommunikasjonsnett som har direkte forbindelse til
markedene. Potensialet som ligger i tilknytning til ny E6 og raskere jernbaneforbindelse Oslo-Moelv
skal utnyttes til befolkningsvekst og til lokale og regionale næringsetableringer. Sammenknytning av
Gjøvikbanen med Dovrebanen vil utløse nye muligheter, regionalt og nasjonalt.
Påvirkning av beslutninger om samferdselsinvesteringer for å trekke mer av veksten i
hovedstadsområdet til Gjøvikregionen skal videreutvikles innenfor samarbeidet i Stor-Oslo Nord.

Plangrepene forutsettes fulgt opp gjennom målrettede strategier og tiltak – i samhandling med andre
samfunnsutviklingsaktører og i kommunen gjennom utvikling av egen virksomhet og tjenesteyting.

UTVALGTE PLANTEMA
Det er en del sentrale tema som det er viktig å gripe tak – både for å møte de utfordringene og
muligheter som planen peker på og for å utvikle Gjøviksamfunnet i ønsket retning:
Oppvekst, helse og omsorg:
• Gjøvik som oppvekstkommune
• Gjøvik som helse- og omsorgskommune
Drivkrefter for vekst og utvikling:
• Gjøvik som by- og regionsenter
• Kommunikasjoner – Samferdsel
• Næringsutvikling og innovasjon
Samfunnskvaliteter i kommunen:
• Folkehelse i Gjøvik
• Kultur og frivillighet
• Internasjonalisering og inkludering
• Klima, energi og miljø
• Gjøvik universelt utformet
• Samfunnssikkerhet og beredskap
Ut fra en kort påpeking av status og sentrale utfordringer, formuleres det mål og angis strategier for
videre utviklingsarbeid under de ulike temaene – for hele Gjøviksamfunnet og for Gjøvik kommune.
Strategiene for kommunal oppfølging forutsettes vurdert og konkretisert gjennom det årlige arbeidet med
samfunnsdelens handlingsdel. Med synliggjøring av sammenhengen mellom de kortsiktige prioriteringer,
mål og tiltak og de langsiktige plangrep og strategier som gis i kommuneplanen.
___
Drøftingshefte 2 presenterer uttalelser/innspill, drøfting og vurderinger/endringsforslag rundt aktuelle
plantema i kommuneplanen. Innholdet i gjeldende kommuneplan følger som vedlegg i heftet.
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