G J ØV I K
INN I FRAMTIDA
Kommuneplanens samfunnsdel – kort fortalt

KJÆRE
I N N B YG G E R
Vi ønsker å fortelle deg om planen vår for utviklingen av
gjøviksamfunnet.
I kommuneplanens samfunnsdel ligger vår visjon for
hva som skal kjennetegne Gjøvik. Den sier hva som skal
være de overordnede målene og prioriteringer for måten
kommunen skal utvikle seg og for hvordan våre tilbud til
innbyggerne skal være og utvikle seg.
Dette heftet er en kortversjon av kommuneplanen.
Ønsker du å lese hele planen, finner du den på
Gjøvik kommunes hjemmesider:
www.gjovik.kommune.no
Med vennlig hilsen
ordfører

VISJON
Universitetsbyen Gjøvik –
ledende i bærekraftig
vekst og utvikling!

En utvikling i retning av visjonen skal kjennetegnes ved
følgende langsiktige utviklingsmål:
1. Antall innbyggere i kommunen skal øke
– med økende årlig befolkningsvekst.
2. Antall ansatte og studenter ved NTNU skal øke
– med vekst i antall studieplasser.
3. Antall bedrifter og arbeidsplasser i Gjøvik kommune
skal øke – hvert år.
4. Omfanget av klimagassutslipp skal reduseres
– med sikte på klimanøytralitet.
5. Kommunale tjenester og tilbud skal vurderes stadig
mer positivt av brukere og innbyggere.

PLANGREP
Overordnede hovedprioriteringer eller plangrep for
tilrettelegging for ønsket samfunnsutvikling:
Gjøvik skal bli mer BY
– et urbant og attraktivt regionsenter ved Mjøsa.
Gjøvik skal være attraktiv universitetsby
– med teknologikompetanse og innovasjonskraft.
Gjøvik skal drive offensiv næringsutvikling
– for bedriftsetableringer og arbeidsplassvekst.
Gjøvik skal være ledende miljø- og klimakommune
– kjent for bærekraftige prioriteringer.
Gjøvik skal ha velferd, trygghet og livskvalitet
– med gode kommunale tjenester og tilbud.

LANGSIKTIGE
A R E A LS T R AT E G I E R
De langsiktige arealstrategiene skal ligge til grunn for
kommuneplanens arealdel. Strategiene bygger opp under
samfunnsutviklingen i kommunens visjon.
De langsiktige arealstrategiene som er viktigst for en
ønsket samfunnsutvikling angis her. Målet er å følge opp
disse, sammen med oppfølging av de innsatsområdene
som er løftet fram herunder Strategi for ny byutvikling –
Samordnet areal- og transportstrategi for Gjøvik Visjon Gjøvik 2030. (ATP Gjøvik)
På de neste sidene finner du mål for oppfølging av de
fem overordnede plangrepene

G J ØV I K S K A L
BLI MER BY
– et urbant og attraktivt
regionsenter ved Mjøsa

1. Styrke by- og bydelssentre.
2. Fortette sentrum og bydelssentre med kvalitet.
3. Knytte sentrum, Hunnselva og Mjøsa
bedre sammen.
4. Ha attraktivt tomtealternativ for nytt storsykehus.

G J ØV I K S K A L
VÆ R E E N
AT T R A K T I V
UNIVERSITETSBY
– med teknologikompetanse
og innovasjonskraft

1. Legge til rette for å utvikle et komplett og attraktiv
Campus Gjøvik.
2. Gå i bresjen for å bedre forbindelsene for
kollektivtrafikk, gange og sykkel mellom Campus
og bysentrum.
3. Planlegge og bygge ut Gjøvik by med studentboliger,
kultur og fritidsaktiviteter.

1. Prioritere og styrke næringsetablering langs
hovedtransportakser.

G J ØV I K
S K A L DRIVE
O F FE N SIV
NÆRINGSUTVIKLING
– for bedriftsetableringer
og arbeidsplassvekst

2. Bidra til transformasjon/fortetting av eksisterende
næringsområder.
3. Forebygge at handelen spres ytterligere.
4. Gå i bresjen for utbygging av veg- og
baneforbindelser.

1. Ha et utbyggingsmønster og transportsystem som
er klima- og miljøvennlig og reduserer
transportbehov.
2. Øke bruken av fornybar energi.
3. Være en foregangskommune i miljøvennlig og
bærekraftig utbygging.
4. Bevare viktig grønnstruktur, friluftsområder
og landskapstrekk.

G J ØV I K S K A L
VÆ R E L E D E N D E
MILJØ- OG
K L I M AKO M M U N E
– kjent for bærekraftige
prioriteringer

G J ØV I K S K A L
HA VELFERD,
T R YG G H E T O G
L I V S K VA L I T E T
– med gode kommunale
tjenester og tilbud

1. Sørge for å lokalisere offentlig og privat
tjenesteyting og virksomheter i sentrumsområder.
2. Satse på videre utvikling av eksisterende tettsteder
og bydelssentre.

I N N S AT S OMRÅDER
– mål og strategier
Prioriterte innsatsområder - med mål - for å følge opp
visjonen og plangrepene skal være:
Utvikling av Gjøvik som by og regionsenter
Gjøvik skal være et sterkt regionsenter med et levende
og attraktivt bysentrum!
Næringsutvikling og kompetansebygging
Gjøvik skal ha et mangfoldig, kompetent og innovativt
næringsliv!
Klima-, energi- og miljøtiltak
Gjøvik skal være et samfunn som prioriterer miljø-,
energi- og klimatiltak!

Kommunale tjenester og tilbud
Gjøvik kommune skal ha tjenester og tilbud som bidrar til
velferd, trygghet og livskvalitet!
Folkehelse og inkludering
Gjøvik skal drive en samfunnsutvikling som fremmer god
folkehelse!
Idrett, kultur og frivillighet
Gjøvik skal stimulere til videreutvikling av idrett, kulturliv
og frivillig engasjement!
Samfunnssikkerhet og beredskap
Gjøviksamfunnet skal være sikkert og ha beredskap for
krisehåndtering!
I plandokumentet trekkes det videre opp sentrale strategier
for målrettet tiltaksoppfølging. Oppfølgingen vil skje gjennom både sektorovergripende prioriteringer og tiltak, innen
de ulike kommunale sektorer og tjenester, samt i samhandling med andre samfunnsaktører og myndigheter.

LES MER
Vil du lese hele planen, se
www.gjovik.kommune.no
SKRIV TIL OSS
Postboks 630
2810 Gjøvik
E-post:
postmottak@gjovik.kommune.no
SNAKK MED OSS
Sentralbordet
Mandag–fredag: 08.00–15.30
Telefon: 61 18 95 00

