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FORORD
Gjøvik kommune ønsker å bidra til en offensiv samfunnsutvikling. Ut over det å følge opp
statlige krav og forventninger til kommunal planlegging og regionale planer, vil kommunen
søke å utnytte det handlingsrom og de muligheter som foreligger for planlegging, styring og
iverksetting av lokale prioriteringer og tiltak.
Nasjonale og regionale hensyn ivaretas av kommunen gjennom samhandling med regional stat,
fylkeskommunen og nabokommuner. Samhandlingen forutsettes å understøtte en effektiv og
gjennomføringsrettet kommunal planlegging.
Den kommunale planlegging skal legge grunnlaget for kommunens utøvelse av sin lokale rolle
som samfunnsutvikler, tjenesteyter, myndighetsutøver og demokratisk arena.
Kommuneplanen bygger på den vedtatte kommunale planstrategien. Den inneholder både en
samfunnsdel og en arealdel.
Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for
styring og utvikling av Gjøvik som lokalsamfunn og som kommune. Den skal tillegges stor vekt
innen all kommunal virksomhet og planlegging. Kommunens ulike sektorer forutsettes å følge
opp kommuneplanens visjon, prioriteringer, mål og strategier gjennom sin styring og utvikling
av egne tjenester.
Kommuneplanens arealdel skal ha forankring i den helhetlige samfunnsplanleggingen –
og legge til rette for en areal- og ressursbruk som bidrar til en utvikling i tråd med føringene i
samfunnsdelen. Arealdelen fremmes til høring, behandling og vedtak senere i 2018.

Gjøvik kommunestyre – 22. mars 2018
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Dette er visjonen som legges til grunn for identitetsbygging og arbeid for utvikling av
gjøviksamfunnet og Gjøvik kommune.
Gjøvik er en universitetsby. Dette faktum skal knyttes til identifisering av Gjøvik som en by og en
kommune, med høy kompetanse og innovasjonskraft, som står for en bærekraftig vekst og
samfunnsutvikling.
Kunnskapsmiljøet på Campus Gjøvik, med Norges Teknisk-Naturvitenskaplige Universitet
(NTNU) og Fagskolen Innlandet (FI), vil være sentrale samarbeidsaktør. Utdanningsinstitusjonene er grunnleggende viktig for målrettet arbeid med kunnskapsbygging, arbeidsplassutvikling og befolkningsvekst.
Gjøvik skal være en offensiv foregangskommune for planlegging og gjennomføring av tiltak for
å skape bærekraftig samfunnsutvikling. Kommunen vil ha en ledende rolle – gjennom nytekning
og initiativ for «grønn omstilling», samt for prioritering og iverksetting av miljø- og klimatiltak.
Visjonen omfatter ønsket samfunnsutvikling i hele kommunen – i både byen og bygdene rundt.
Utviklingskraften som ligger i bevisst styrking og profilering av Gjøvik som by og regionsenter
skal utfylles av de kvaliteter og muligheter som ligger lokal steds- og bygdeutvikling, med vekt
på bærekraftig utbygging og naturforvaltning.
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.
Vekst i antall innbyggere krever økt innenlandsk nettotilflytting. Kan stimuleres gjennom
utvikling og markedsføring av kommunens muligheter og kvaliteter – både som bosted,
utdanningssted og arbeidssted. Utover utdanning og arbeid er i dag stedskvaliteter/miljø og
familieliv sentrale flyttemotiver. Positiv omdømmebygging blir viktig framover.
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Ønsket vekst i studietilbudene innenfor Campus Gjøvik vil gi flere ansatte og studenter.
Krever samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene, næringslivet, kommunen og andre
aktører. Boligtilbud, både for ansatte og studenter, er faktorer som vil påvirke utviklingen.
Ambisjonen for klimaområdet er utfordrende, men et viktig bidrag for å få til bærekraftig
samfunnsutvikling. Klimanøytralitet innebærer at en ikke slipper ut mer klimagass enn det en
greier å fange opp eller fjerne. Det blir nødvendig med klare prioriteringer i forhold til den
utvikling, de strategier og tiltak som vedtatt byutviklingsstrategi og klimaplanen angir.
Vurderinger av kvaliteten og innholdet i de kommunale tjenester og tilbud innhentes jevnlig
i systematiske innbygger- og brukerundersøkelser. Utviklingen i tilbakemeldingene bør være
positiv – eller ikke ligge under akseptert nivå. Måloppnåelse kan også vurderes i forhold til ulike
nasjonale barometre eller statistiske indekser som årlig legges fram.
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ØNSKET SAMFUNNSUTVIKLING
Gjøvik skal som regionsenter være en by i vekst hvor næringsliv og innbyggere i regionen får
dekket sine behov for bolig, arbeid, varer, tjenester og opplevelser. Utvikling av byen skal styrke
og spre vekstimpulser i hele kommunen og regionen.
Kommunens og byens beliggenhet ved landets største innsjø Mjøsa skal utnyttes. Gjennom
tilknytningen til Mjøsa skal Gjøvik sin identitet også knyttes til utvikling av byen som del av
Mjøsbyen – som felles bo- og arbeidsmarkedsregion i Innlandet.
Byutviklingen skal følge de strategier som er forankret i arbeidet med samordnet arealog transportplanlegging (ATP-arbeidet) for Gjøvik – og som vil bli utviklet for Mjøsbyen. Med utbygging av kollektivtilbudet, både i byen og mellom byen og utkantene i kommunen, og satsing
på gang- og sykkeltrafikk. Dette for reduksjon av bilbruk. Trafikksikkerhet skal vektlegges.
Byen skal ha tilbud og kvaliteter som en finner i større byer. Sentrum skal bli mer attraktivt og
urbant. Det skal fortettes med kvalitet, med bygging av flere boenheter – med nok boliger av
riktig type, til riktig pris og på riktig sted – i forhold til det lokale og regionale boligmarkedet.
Grønne kvaliteter skal ivaretas som trivselselementer.
Utvikling av bomiljøene bør framover skje med av økt tilrettelegging av fellesskapsløsninger,
med møteplasser i lokalmiljøet - der generasjonene kan bo om hverandre og ha mulighet for
kontakt og frivillig hjelpe hverandre. Dette, sammen med bedre tilgang til tjenester og bruk av
velferdsteknologi, skal gi bedre folkehelse og gjøre at folk bor lenger hjemme. Dette i tråd med
de regionale strategiene fra prosjektet Connected Living.
I tillegg til satsing på byutvikling, med vekt på sentrumstiltak, skal det skje en videreutvikling av
tettstedskvalitetene i Hunndalen og sentrumsområdene i Snertingdal og Biri. Herunder boligtomter og næringsutvikling.
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LANGSIKTIGE AREALSTRATEGIER
HOVEDMÅL
Gjøvik ønsker å ha kompakte, attraktive og levende bysentrum og bydelssentre. Arealer for
boliger, arbeidsplasser, handel og serviceinstitusjoner bør bli bygd ut med differensiert, men høy
tetthet og ligge nært kollektivknutepunktene, slik at de ulike funksjonene er tilgjengelige for flest
mulig i gang- og sykkelavstand, med bane og/eller buss., jf. ATP Gjøvik.
DELMÅL
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.
AREALSTRATEGIER
1. Styrke by-, bydelssentre og lokalsentre – ved å
• lokalisere funksjoner for offentlig tjenesteyting til sentrumsområdene,
•

legge til rette for og prioritere etablering av handel og kontorarbeidsplasser i sentrum,
og samtidig begrense etablering av slike utenfor sentrum,

•

bygge ny sentrumsadkomst (Huntonarmen) og ny sentrumsparkering,

•

legge til rette for bynære boligområder,

•

legge særlig til rette for boligbygging for unge og nyetablerere,

•

legge til rette for og prioritere utbygging av studentboliger i sentrumskjernen,

•

legge til rette for hensiktsmessig variasjon i boligtilbud – med ulike leilighetstyperog størrelser,

•

vurdere utbyggingsprosjekter i samsvar med prinsippene i den regionale strategien for
moderne bosamfunn - Connected Living (fellesskapsløsninger, velferdsteknologi, universell
utforming).

2. Fortette sentrum og bydelssentre med kvalitet – ved å
• bygge sentrum ”innover” med fortetting og utfylling av ledige arealer for å skape
«1000- metersbyen»,
•

stille krav om forretninger med åpne fasader på gateplan i sentrumskjernen for å tilføre
aktivitet og opplevelse til gater, byrom og møteplasser,

•

kreve høy arealutnyttelse og åpne for høyere bygg i sentrumskjernen. Byggehøyder
avklares på bakgrunn av faglig begrunnelse gjennom en analyse og vedtatte planer. I deler
av sentrum skal byggehøyder være tilpasset omkringliggende bebyggelse og terreng.
Konkrete føringer for byggehøyder avklares gjennom egen plan for Gjøvik sentrum.
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•

fortsette å ruste opp byrommene Gjøvik gård, Hunnselvas bredd, Kauffeldts plass/
rådhusplassen, Panparken, Gamletorget og ved Gjøvik kirke,

•

følge opp et av hovedgrepene i bystrategien og parkeringsstrategien som er etablering av
kommunale parkeringsanlegg tett på hovedgatenett,

•

kunne tilby private utbyggere, gjennom utbyggingsavtaler hjemlet i plan- og bygningsloven
kap. 17, muligheten til å løse krav til lek- og uteoppholdsarealer utenfor egen tomt,
på nærliggende kommunal grunn i byrom og parker,

•

kunne tilby private utbyggere at krav til parkering kan løses utenfor egen tomt på
nærliggende parkeringsanlegg som skal bygges i samsvar med by- og parkeringsstrategi,

•

åpne for transformasjon fra næringsbebyggelse til boligbebyggelse i attraktive og
sentrumsnære områder som for eksempel Rambekk,

•

vektlegge kvalitetene ved verneverdige bygg og kulturmiljøer i byutviklingen.
Verneplanen for Gjøvik sentrum skal revideres og innarbeides i ny plan for Gjøvik sentrum,

•

prioritere gående, syklende, og kollektivtrafikk i sentrum.

3. Knytte sentrum, Hunnselva og Mjøsa bedre sammen – ved å
• utvikle og bygge ut Mjøsstranda/Huntonstranda som en del av sentrum,
•

gjennomføre tiltak som bidrar til å bygge ned barrierene RV. 4 og Gjøvikbanen som ligger
mellom sentrum og Mjøsa,

•

utnytte Hunnselva til byutviklingstiltak som en gjennomgående blågrønn åre mellom
Hunndalen og oset ved Mjøsa med elvepromenade med innslag av kunst og kultur.

4. Ha attraktivt tomtealternativ for nytt storsykehus – ved å
• legge til rette tomtealternativ i kommunen som løsning for et storsykehus ved Mjøsbrua –
eventuelt i Gjøvik by, med mulig tilknytning til NTNU, om det åpnes for ny vurdering av et
byalternativ,
•
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ØNSKET SAMFUNNSUTVIKLING
Universitetsbyen Gjøvik skal være et attraktivt studiested. Gjøvik kommune skal legge til rette for
at arbeidstakere og studentene velger Gjøvik som sted for å arbeide, studere og bosette seg.
Statusen som universitetsby skal utnyttes til å spre vekstimpulser. Kontakt mellom NTNU og
næringslivet skal være en naturlig del av forskningen og utdanningen. Samhandling mellom
NTNU, Fagskolen Innlandet og skogkompetansemiljøet på Biri skal bidra til rekruttering, vekst,
omstilling og innovasjon i næringslivet.
Kommunen skal samarbeide med NTNU for å styrke universitetet og for å utvikle Gjøvik som en
komplett og attraktiv utdannings- og kunnskapsby. Særlig prioriterte satsingsområder vil være
informasjonssikkerhet, velferdsteknologi, bioøkonomi og omstilling mot et lavutslippssamfunn.
Videre planlegging og utbygging av Gjøvik by skal legge til rette for flere studentboliger, mulighet
for kultur og fritidsaktiviteter – og synliggjøring av studentene i bysentrum og samfunnsliv. Med
oppfølging av mål og prioriteringer i Plan for utvikling av Gjøvik som universitets og studentby.
Barnehage- og skoletilbud på grunnskolenivå, utdanningstilbud innen videregående skole og
tilrettelegging for høgskole-/universitetsstudier, skal bygge opp under ambisjonen om den komplette kunnskapsbyen. En skal ha overganger mellom grunnskole og videregående utdanning
som bidrar til økt gjennomføringsgrad innenfor videregående utdanning – med motivasjon for
arbeidsrettede utdanning eller videre studier.
Innenfor alle kommunale sektorer skal kontakt og samhandling med NTNU utnyttes til å
forbedre og videreutvikle tjenester og tilbud.
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LANGSIKTIGE AREALSTRATEGIER
HOVEDMÅL
Universitetsbyen Gjøvik skal være et attraktivt studiested, der kommunen er pådriver for å utvikle
samhandlingen mellom NTNU, Fagskolen i Innlandet, næringslivet og sin egen virksomhet. Gjøvik
skal utnytte statusen som universitetsby til å spre vekstimpulser.
Videre planlegging og utbygging av Gjøvik by skal legge til rette for studentboliger, mulighet for
kultur og fritidsaktiviteter – med synliggjøring av studentene i sentrums- og samfunnsliv.
DELMÅL
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.
AREALSTRATEGIER
1. Legge til rette for å utvikle et komplett og attraktiv Campus Gjøvik – ved å
• planlegge og understøtte et sentralt og identitetsskapende adkomstområde og møteplass
på Campus med vekt på velfungerende trafikkløsninger, servicetilbud og bygninger og torg
med høye arkitektoniske kvaliteter,
•

stille krav om å opparbeide gode felles uteoppholdsarealer på Campus som del av den
videre utbyggingen og byggesaksbehandlingen,

•

bidra til å knytte sammen Campus og Mustad fysisk og funksjonelt,

•

være en aktiv pådriver og koordinator for å få ryddet opp i parkeringssituasjonen på
Campus,

•

gå i bresjen for å få bygget felles parkeringsanlegg i samsvar med reguleringsplan.

2. Gå i bresjen for å bedre forbindelsene for kollektivtrafikk, gange og sykkel mellom
Campus og sentrum – ved å
• planlegge, oppgradere og bygge ut Heimdalsgate som den viktigste forbindelsen for
gående og syklende mellom Campus og sentrum,
•

planlegge og legge om Berghusvegen med fortau for å bedre forholdene for gående og
syklende, og slik at vegen blir kjørbar for buss også på vinterstid,

•

planlegge og oppgradere Teknologivegen med større vegbredde, tosidig fortau og egen
sykkeltrase for å bedre forholdene for gående, syklende og kollektivtrafikk,

•

planlegge og bygge gjennomgående sykkelrute mellom Campus og Hans Mustads gate.
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3. Planlegge og bygge ut Gjøvik by med studentboliger, kultur og fritidsaktiviteter –
ved å
• bidra til å bygge studentboligblokker med gode uteoppholdsarealer i Røverdalen og som
knytter Campus tettere sammen med sentrum, og studentene tettere sammen med den
øvrige befolkningen i Gjøvik,
•

legge til rette for at SIT på sikt kan bygge flere studentboliger i sentrum,

•

legge til rette for å bygge nye private studentboliger i sentrum som gjør det attraktivt for
studentene å ta i bruk byen.
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ØNSKET SAMFUNNSUTVIKLING
Gjøvik kommune skal være en næringsvennlig JA-kommune. En offensiv og positiv holdning
til næringsutvikling og tilrettelegging for etablering av bedrifter og arbeidsplasser skal prege
kommunen – med kultur, holdninger og kompetanse for å skape mer vekst og utvikling. Tett dialog med næringslivet skal prioriteres slik at kommunen forstår og kjenner næringslivets behov.
Bedriftene skal oppleve kommunen som en konstruktiv og løsningsorientert samarbeidspartner
– som også tar initiativ for å utnytte muligheter og fortrinn. Det skal gis kompetent veiledning
og aktiv bistand mht. bedriftsutvikling. Rask oppfølging, god service og intern samordning skal
bidra til at næringslivet har tillit til kommunen. Kommunen skal til enhver tid kunne tilby ferdig
opparbeidede tomter for bedrifter som ønsker å etablere seg.
Kommunen skal aktivt bidra til god samhandling med utdanningsinstitusjonene på Campus
Gjøvik, Raufossindustrien, kompetansemiljøene i Gjøvik og Biri og annet lokalt og regionalt
næringsliv - for å bidra til rekruttering av kompetansarbeidskraft og innovasjon i næringslivet.
I tillegg til egen satsing på næringsutvikling, skal regionkontoret (med Gjøvikregionen Utvikling)
benyttes aktivt, gjennom bl.a. oppfølging av byregionprogrammet - med særskilte satsinger
innenfor industri, IKT og bioøkonomi. Gjøvik kommune skal gjennom tett samarbeid og klare
bestillinger, bidra til at Gjøvikregionen Utvikling er en drivkraft som skaper resultater til nytte for
det lokale næringsliv.
Gjøvik kommune skal ha en særskilt satsning på gründere. Med bakgrunn i at mange tradisjonelle arbeidsplasser vil forsvinne, er det nødvendig med gode rammebetingelser og vekstvilkår
for gründere som kan bidra til å skape nye arbeidsplasser.
Bredbåndutbygging må fullføres i hele kommunen – da dette er viktig for stimulering av lokal
bosetting og åpner nye muligheter for lokal næringsutvikling.
Et ekstra fokus må rettes mot de nye rammebetingelsene som er under utvikling når det gjelder
framtidig sykehuslokalisering og samferdselsutbygging. En eventuell etablering av hovedsykehus
i nærheten av Mjøsbrua – utenfor dagens byer – vil kreve planlegging og tilrettelegging, ny lokal
boligbygging, tilgang til tjenester og servicefunksjoner, åpne muligheter for økt lokal næringsvirksomhet og kreve nye transportløsninger, særlig i Biriområdet. Om det åpnes for sykehuslokalisering i en by, vil gode alternativer i Gjøvik kunne bli lagt fram.
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Gjøvik skal samarbeide med kommunene i Gjøvikregionen, kommunene rundt Mjøsa og
regionale myndigheter om felles prioritering og oppfølging av utbygging av samferdselstiltak.
Kommunens veg- og bane- forbindelser og kollektivtransporttilbud skal være gode – internt i
Gjøvikregionen og Mjøsbyen, i forhold til Gardermoen og til hovedstadsområdet. Prioriterte
veger er E6, Rv. 4, Fv. 33, sammen med Gjøvikbanen. Vegutbygging Gjøvik - Mjøsbrua og
sammenknytning av Gjøvikbanen med Dovrebanen er viktig for bygging av det felles bo- og
arbeidsmarkedet i Mjøsbyen. Næringslivets transportbehov skal kunne utføres på et vegog banenett som har raske og direkte forbindelser til kunder og markeder.

LANGSIKTIGE AREALSTRATEGIER
HOVEDMÅL
Gjøvik kommune skal være en næringsvennlig JA-kommune, hvor en offensiv og positiv holdning
til næringsutvikling og det å tilrettelegge for etablering av bedrifter og arbeidsplasser skal prege
kommunens arbeid. Bedriftene skal bli tilbudt næringsarealer med attraktiv beliggenhet der rett
virksomhet er lokalisert på rett sted. Veg- og baneforbindelser skal være gode - internt i
Gjøvikregionen og Mjøsbyen, mot Gardermoen og til hovedstadsområdet.
DELMÅL
1. Prioritere og styrke næringsetablering langs hovedtransportakser.
2. Bidra til transformasjon/fortetting av eksisterende næringsområder.
3. Forebygge at handelen spres ytterligere.
4. Gå i bresjen for utbygging av veg- og baneforbindelser.
AREALSTRATEGIER
1. Prioritere og styrke næringsetableringer langs hovedtransportaksene – ved å
• omdisponere, regulere og til enhver tid ha byggeklare attraktive næringsarealer,
•

etablere og bygge ut nye næringsområder langs de viktigste transportaksene i kommunen;
Valdres–Raufoss og Gjøvik–Elverum,

•

sikre muligheten for at Raufoss industripark skal kunne vokse inn i Gjøvik kommune –
felles områderegulering med Vestre Toten kommune skal sikre denne muligheten,

•

utvikle Skjerven næringspark til et attraktivt og synlig nærings- og industriområde med god
adkomst fra FV. 33,

•

utvikle Biriområdet i næringssammenheng.
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2. Bidra til transformasjon/fortetting av eksisterende næringsområder – ved å
• fortette eksisterende næringsområder som har lav arealutnyttelse, som for eksempel
Thomasdalen,
•

legge til rette for relokalisering av næringsvirksomhet,

•

transformere tradisjonelle næringsområder til kombinerte områder med bolig/ulike typer
næringsvirksomhet som for eksempel Mustad og Rambekk.

3. Forebygge at handel spres ytterligere – ved
• lokalisere plass- og transportkrevende varehandel som ikke er egnet i Gjøvik sentrum til
definerte forretningsområder inntil sentrum,
•

styre lokale handelsetableringer til kommunedelssentra, med vekt på ønsket stedsutvikling.

4. Gå i bresjen for utbygging av veg- og baneforbindelser – ved å
• følge opp NTP-innspill, med arbeid for beslutning og sikring av gjennomføringsmulighetene
for løsningene i konseptvalgutredningen for Rv4 og Gjøvikbanen,
•

arbeide for å finne løsning for å legge om RV 4 i en forbikjøringstunnel utenom sentrum,
slik at barrieren som RV4 i dag utgjør mot Mjøsa kan bli fjernet gjennom f.eks. bygging av
en miljøkulvert for dagens veg,

•

finne en løsning for den belastede trafikksituasjonen på Fv. 33 fra sør og ved Kirkeby med
tilhørende forbindelser mot sentrum og Rv 4 på Kallerud,

•

sikre hensettingsarealer for togsett ved Gjøvik stasjon og vurdere arealer ved Nygård,

•

følge opp arealstrategier fra arbeidet med samordnet areal- og transportstrategi for
Mjøsbyen – for å komme med i ordningene med belønningsmidler og statlige byvekstavtaler for mellomstore byer, med 4 felts vei Hunndalen-Mjøsbrua.
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ØNSKET SAMFUNNSUTVIKLING
Satsing på klima-, energi- og miljøtiltak skal bidra til at Gjøvik blir en av landets ledende
kommuner på dette området – og blir en foregangskommune for «det grønne skiftet».
Landets nasjonale forpliktelser skal konkretiseres og følges opp med lokale tiltak. Klimaplanen
vil være et sentralt utgangspunktet for kommunens oppfølging – prioriteringer og tiltak.
Miljøhensyn skal – sammen med vektlegging av folkehelse, universell utforming og samfunnssikkerhet - være bærende verdier i planlegging, lokalsamfunnsutvikling og gjennomføring av
aktiviteter.
Kommunen skal framstå som et attraktivt og godt sted å bo og leve. Det skal gjennomføres ulike
typer bærekraftige miljøtiltak innenfor by- og stedsutvikling og næringsutvikling – med særskilte
satsinger for stimulering av «grønt skifte» eller miljøvennlige omstilling.
Siktemålet er at Gjøvik skal bli et klimanøytralt samfunn. Energiforbruket skal ned og utslipp av
klimagasser skal reduseres – slik at det ikke slippes ut mer klimagass enn det som fanges opp
eller fjernes. Klimautslippene skal søkes kuttet innenfor hele kommunens virksomhet.
Utslippsreduksjon skal bl.a. skje gjennom omlegging av areal- og transportarbeidet, særlig i
Gjøvik by og tettstedene. Kollektivtransporttilbudet skal styrkes og flere skal kunne gå og sykle i
hverdagen – for slik å redusere bilbruk.
For å bidra til å nå nasjonale klimamål har kommunen en overordnet målsetting om å øke
bruken av fornybare materialer (tre) med lavt CO2-avtrykk i bygge- og anleggsprosjekter.
Energiøkonomisering er viktig. Energibruken i alle bygg skal reduseres og nye offentlige bygg
skal bygges som passivhus. Varmeenergien skal i størst mulig grad produseres av lokale
ressurser i lokale anlegg. Utbygging av fjernvarmenettet skal fortsette og andre alternative
miljøvennlige energiforsyningsløsninger skal stimuleres tatt i bruk.
Endringer i klima, med tilhørende hyppigere uønskede naturhendelser, medfører tidvis økte
belastninger på samfunnets infrastruktur. Slike hendelser skal det og være beredskapstiltak
som ivaretar og håndterer - for å sikre liv og verdier mot fare eller store ødeleggelser.

17

LANGTIDSPLAN 2018

•

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

LANGSIKTIGE AREALSTRATEGIER
HOVEDMÅL
Satsing på klima-, energi- og miljøtiltak skal bidra til at Gjøvik blir en av landets ledende
kommuner på dette området – en foregangskommune for «det grønne skiftet». Kommunen skal
legge til rette for arealbruk og utbygging som bidrar til å redusere energiforbruk og bli et nullutslippssamfunn innen 2025. Gjøvik kommune skal være en pådriver for å bygge miljøvennlige
bygg med et særlig fokus på bruk av tre og for å bidra til å utvikle innlandets treindustri- og
kompetansemiljø på bl.a. NTNU. Grøntområder som strekker seg ned mellom bebyggelsen
og ned til sentrum skal bevares.
DELMÅL
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.
AREALSTRATEGIER
1. Ha et utbyggingsmønster og transportsystem som er klima- og miljøvennlig og
reduserer transportbehov – ved å
• for å øke bruken av kollektivtransport gjennom fysisk tilrettelegging og bruk av
smartteknologi,
•

legge til rette for et hovedsykkelvegnett og sykkelparkeringer som gjør sykkelen til det
foretrukne transportmiddelet på kortere turer,

•

prioritere gående og syklende, framfor kjørende i sentrum i samsvar med sykkelbyprosjektet, gåstrategien og gatebruksplanen.

2. Øke bruken av fornybar energi – ved å
• fortette sentrum og legge til rette for videre utbygging av fjernvarmenettet,
•

knytte kommunale nybygg til fjernvarmenettet i Gjøvik der dette er det mest miljøvennlige
alternativet,

•

stille krav om utredning av alternativ energiforsyning for nye næringsområder og ved
omfattende ombygginger i eksisterende næringsområder,

•

innføre bestemmelser i kommuneplanens arealdel om tilknytningsplikt til fjernvarme i
Gjøvik.
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3. Være en foregangskommune i miljøvennlig og bærekraftig utbygging – ved å
• følge opp tresatsingen til Norwegian Wood Cluster gjennom egne byggeprosjekter og ved å
oppmuntre private utbyggere til det samme,
•

utnytte rollen som grunneier og byggherre til å bygge i massivtre eller andre trebaserte
og/eller fornybare produkter som reduserer utslipp - som erstatning for stål og betong,

•

stille krav om miljøklassifisering (BREEAM-NOR) eller livsløpsanalyse (LCA) for større
byggeprosjekter i reguleringsplaner og byggesaksbehandling.

4. Bevare viktig grønnstruktur, friluftsområder og landskapstrekk – ved å
• ha en byvekstgrense som sikrer gjennomgående grønnstruktur mellom åsen og sentrum,
hindrer spredning av byen og nedbygging av dyrka mark,
•

hindre plassering av bebyggelse så høyt oppe i åsene at silhuetten blir brutt,

•

tilrettelegge strandsona for allmennheten gjennom opparbeiding av aktivitets- og
rekreasjonsområder, og gjennom utbygging av Mjøspromenaden nordover til Bråstadvika.
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ØNSKET SAMFUNNSUTVIKLING
Det skal være godt å bo og leve i kommunen. Innbyggerne skal oppleve velferd og trygghet i
hverdagen. Tjenester og tilbud skal bidra til utvikling av bedre folkehelse, med reduksjon av de
sosiale helseforskjeller og ulikheter. Kommunens omdømme skal være positivt.
De som gir kommunale tjenester og tilbud skal ha den kompetanse som er nødvendig for å gi
disse med fastsatt omfang, standard og kvalitet. Dette krever et sektorovergripende utviklingsarbeid – med målrettet stimulering av kvalitetsutvikling, effektivisering og nytenkning.
Innenfor oppvekstsektoren skal Gjøvik ha robuste og glade barn og unge - som lærer, mestrer,
utvikler seg og lykkes i livene sine. Barn og unge skal trives og settes i stand til å møte
utfordringer. Dette krever tverrfaglig tilrettelegging og samordning av tjenester og tilbud – med
samhandling mellom barn, ungdom, foreldre og kommunen. Tidlig innsats er viktig for å lykkes.
Den voksne har ansvar for kvaliteten i sitt forhold til barna. Ungdomsavdelingen er viktig for
oppfølging av ungdom.
Helse- og omsorgstilbudene skal gi alle mulighet for et selvstendig og verdig liv. Innbyggerne
skal samtidig bevisstgjøres i forhold til eget ansvar for tilrettelegging for egenomsorg, ved å
benytte hjelpemidler, teknologiske muligheter og frivillige omsorgsressurser. De med sammensatte behov skal sikres helhetlige tjenester og oppfølging. Gjøvik skal være et demensvennlig
samfunn.
Gjøvik kommune er et internasjonalt og multikulturelt samfunn. Dette skal utnyttes som en
ressurs i kommunen. Innvandrere og flyktninger skal støttes med bistand til bolig, opplæringstilbud i norsk og samfunnskunnskap, samt individuell oppfølging for å styrke sine muligheter på
arbeidsmarkedet. En vellykket integrering krever løpende oppfølging, prioritering av tid og
ressurser og at innvandrer, kommune, arbeidsgivere og lokalsamfunnet samarbeider.
Samfunnet er i ferd med å bli digitalisert – også de kommunale tjenester. Utviklingen skal ta
utgangspunkt i brukernes behov. Digital kommunikasjon vil være hovedregelen for kommunen
kommunikasjon med innbyggere og næringsliv. Digitaliseringstiltak skal understøtte de målene
som vedtas for samfunns- og tjenesteutviklingen i kommunen.
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LANGSIKTIGE AREALSTRATEGIER
HOVEDMÅL
Offentlig og privat tjenesteyting skal lokaliseres slik at en styrker sentrum, reduserer
transportbehovet og oppnår positive synergieffekter.
DELMÅL
1. Sørge for å lokalisere offentlig og privat tjenesteyting og virksomheter i
sentrumsområder.
2. Satse på videre utvikling av eksisterende tettsteder og bydelssentre.
AREALSTRATEGIER
1. Sørge for å lokalisere tjenesteyting og virksomheter i eller tett på sentrumsområder –
ved å
• bygge kommunale omsorgssentre i sentrum med fellesfunksjoner med andre virksomheter
som bidrag til å skape nye møteplasser og aktivitet,
•

bygge nye barnehager og skoler i sentrumsområdene,

2. Satse på videre utvikling av eksisterende tettsteder og bydelssentre – ved å
• stimulere til å fortette eksisterende boområder og/eller legge til rette og bygge ut nye felt
inntil eksisterende tettstedsbebyggelse,
•

sette i gang og gjennomføre egne stedsutviklingsprosjekter for Hunndalen, Biri og
Snertingdal som skal ligge til grunn for videre planarbeid og gjennomføring av tiltak,

•

i Snertingdal gjelder særskilt å skape et nytt sentrum basert på bygging av nytt
omsorgssenter på annet sted enn nåværende tomt, og legge til rette for boliger på
eksisterende omsorgssenter.
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I N N S AT S O M R Å D E R
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MÅL FOR INNSATS
«Gjøvik skal være et sterkt regionsenter med et levende og attraktivt bysentrum!»
Kjennetegn på måloppnåelse vil være positivt utvikling av byens omdømme – både i blant egne
innbyggere, i Gjøvikregionen, som del av Mjøsbyen og i hovedstadsområdet. Flere skal kjenne til,
flytte til og bo eller arbeide i Gjøvik- og bruke byen og dens tilbud.
STRATEGIER FOR MÅLRETTET TILTAKSOPPFØLGING
1. Bygge opp under en identitet for Gjøvik som attraktiv universitetsby ved Mjøsa.
2. Utvikle Gjøvik sentrum med kommunale og regionale funksjoner, handel, service og tilbud
for Gjøvikregionen og som del av Mjøsbyen i Innlandet.
3. Støtte sentrumsaktivitet og næringsutvikling i Gjøvik gjennom «Byen Vår Gjøvik».
4. Fortette, transformere og urbanisere sentrum – med arbeidsplasser og etablering av
botilbud som dekker befolkningens behov, med uteområder, fellesskapsløsninger og
grønne kvaliteter med kontakt med Mjøsa.
5. Bidra til utvikling av opplevelses- og aktivitetstilbud som trekker folk til byen og skaper liv.
6. Prioritere og realisere sentrumstiltak gjennom forpliktende og organisert samarbeid mellom
private næringsinteresser, utbyggere, kommunen og andre offentlige myndigheter.

23

LANGTIDSPLAN 2018

•

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

MÅL FOR INNSATS
«Gjøvik skal ha et mangfoldig, kompetent og innovativt næringsliv!»
Kjennetegn på måloppnåelse vil være at det at er en økning av antall lønnsomme bedrifter og
arbeidsplasser. Videre at næringslivet benytter tilgjengelige teknologiske løsninger og at de kan
rekruttere kompetent arbeidskraft som dekker virksomhetens behov. Økt gjennomføringsgrad i
videregående utdanning. Kontakt med NTNU og regionale kompetansemiljøer for innovasjon og
nødvendige omstillinger. Videre at Gjøvik får bygd ut veg- og jernbanenett i samsvar med
befolkningens og næringslivets behov.
STRATEGIER FOR MÅLRETTET TILTAKSOPPFØLGING
1. Ha en positiv og tiltaksorientert oppfølging av bedrifter, næringsdrivende og etablerings- og
utbyggingsinteresser – med høgt servicenivå og kort saksbehandlingstid – i samhandling
med det regionale næringsutviklingsapparatet. Med prioritering og bruk av tiltaksrettede
midler i felles kommunalt og regionalt næringsprogram.
2. Styrke Campus Gjøvik som teknologisk forsknings-, utdannings- og utviklingsmotor for
Innlandet. Tilrettelegge for entreprenørskap og økt samhandling mellom næringsliv, NTNU,
Fagskolen Innlandet og andre regionale utviklingsaktører og FoU-miljøer – med samarbeid
om etablering av et «Innovasjonshus» knyttet opp mot Campus Gjøvik.
3. Bidra til utdanningsvalg for mulig rekruttering av den kompetansen som næringslivet
trenger og etterspør, herunder utvikling av kompetansen hos de som allerede bor og
arbeider her.
4. Delta i alliansebygging og lobbyvirksomhet for å trekke kompetansearbeidsplasser til Gjøvik,
herunder utvikle en strategi for hvordan trekke flere offentlige og private arbeidsplasser til
regionen.
5. Være pådriver for fullføring av bredbåndsutbygging i hele kommunen.
6. Utnytte potensiale for etablering av nye næringer og bedrifter innenfor områder som
fornybar energi som følge av økt satsing på klima- og energitiltak.
7. Stimulere til arbeidsplassvekst innen landbruket gjennom egne kommunale tilskuddsmidler.

24

LANGTIDSPLAN 2018

•

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

8. Prioritere tilrettelegging og opparbeiding av næringstomter langs de viktigste
transportaksene; Valdres-Raufoss og Gjøvik-Elverum, med supplerende tomteområder i
tilknytning til eksisterende næringsarealer og kommunens tettsteder.
9. Samarbeide med andre regionale samfunnsutviklingsaktører og alliansepartnere for å få
prioritert, vedtatt og realisert nødvendig utbygging av veg- og baneforbindelsene mellom
Gjøvik og øvrige byene i Mjøsbyen, Gardermoen og hovedstadsområdet.
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MÅL FOR INNSATS
«Gjøvik skal være et samfunn som prioriterer miljø-, energi- og klimatiltak!»
Kjennetegn på måloppnåelse er at Gjøvik reduserer utslipp av klimagasser og energiforbruk
og blir et mer klimanøytralt samfunn. Endringene bør relativt sett være av de største i Norge.
Det satses på økt bruk av tre i bygg, og at varmeenergien skal i størst mulig grad produseres
lokalt av lokale ressurser. Gjennom oppfølging av byutviklingsstrategiene skal transportarbeidet
knyttet til bilbruk reduseres og gang- og sykkeltransport økes.
STRATEGIER FOR MÅLRETTET TILTAKSOPPFØLGING
1. Ta initiativ, ledelse og ansvar i lokalt, regionalt og nasjonalt arbeid med miljø-, energi- og
klimatiltak.
2. Involvere befolkning, næringsliv, utdanningsinstitusjoner og frivillige organisasjoner i det
lokale miljø- og klimaarbeidet.
3. Bidra til økt kunnskap og miljøriktige handlinger gjennom målrettet saksbehandling og
informasjon om bærekraftige miljøhensyn, klimatiltak og endring av energibruk.
4. Arbeide for å redusere lokale miljøforurensninger og klimabelastninger gjennom påvirkning
og tilrettelegging for valg av grønne utbyggingsløsninger og bruk av energikilder som bidra til
at CO2-utslipp reduseres. Herunder bruk av større andel trevirke og fornybare ressurser.
5. Redusere behov for elektrisk kraft gjennom utbygging og tilknytning av flere til
fjernvarmenett og stimulering av andre lokale miljøvennlige energiforsyningsløsninger.
6. Bruke miljøsertifiseringer som verktøy for miljøtiltak og økt miljøbevissthet i kommunale
virksomheter og i næringslivet.
7. Legge til rette for en arealbruk som reduserer energiforbruk og utslipp av klimagasser, med
samordnede areal- og transporttiltak i tråd med strategiene for byutvikling – herunder legge
til rette for valg av kollektivtransport og økning av andel som sykler eller går.
8. Ved utarbeidelse av område- og detaljplaner settes det krav i reguleringsbestemmelsene til
bærekraft gjennom økt bruk av fornybare materialer med lavt CO2-fotavtrykk.
Bygningsmaterialenes livsløp inklusiv gjenvinning til energi, skal legges til grunn.
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KOMMUNALE
TJENESTER OG TILBUD
– Gjøvik kommune skal ha
tjenester og tilbud som bidrar
til velferd, trygghet og
livskvalitet!

MÅL FOR INNSATS
«Gjøvik kommune skal ha tjenester og tilbud som bidrar til velferd, trygghet og livskvalitet!»
Kjennetegn på måloppnåelse er at innbyggerne har mulighet til å benytte seg av kvalitativt gode
tjenester og tilbud – og at de i økende grad vurderer disse som positive i forhold til behovet for
tjenester og i forhold til egen velferd, trygghet og livskvalitet.
Tjenester og tilbud som gis skal dekke de behov og ha den standard som fastsettes. Informasjon om tjenester og tilbud må være hensiktsmessig formidlet og gjort enkelt tilgjengelig.
STRATEGIER FOR MÅLRETTET TILTAKSOPPFØLGING
1. Prioritere nødvendige økonomiske rammer for drift og utvikling av de tjenester og tilbud
som det til enhver tid vedtas at kommunen skal gi befolkning og næringsliv.
2. Vurdere og igangsette interkommunale eller regionale samarbeidsløsninger rundt tjenester
og tilbud om dette vurderes å være mest hensiktsmessig.
3. Sørge for at ansatte som skal yte tjenester og tilbud har den kompetanse som er nødvendig
for å gi brukerne tjenester og tilbud i tråd med vedtatt omfang, standard og kvalitet.
4. Drive et sektorovergripende utviklingsarbeid rundt tjenesteyting og tilbud som stimulerer til
kvalitetsutvikling, effektivisering og nytenkning. Herunder fokusere på kvalitetsutvikling av
ulike tjenester og tilbud for unge, bl.a. gjennom ungdomsavdelingen og helsestasjon for
unge.
5. Utvikle og ta i bruk digitale løsninger innenfor alle sektorer for informasjon om,
tilgjengelighet til og gjennomføring av tjenester og tilbud.
6. Gjennomføre systematiske innbygger- og brukerundersøkelser for å kartlegge hvordan
innhold og utvikling av de kommunale tjenester vurderes av befolkning og brukere.
Herunder om de bidrar til positiv egenvurdering i utvikling av behovsdekning - og egen
velferd og trivsel.
De ulike kommunale sektorer vil ha ansvar for flere tjenester og tilbud som ikke er synliggjort i kommuneplanen
eller direkte knyttet opp til oppfølging eller gjennomføring av dokumentets plangrep og innsatsområder.
Disse følges opp gjennom egne sektor-, tema- og/eller fagplaner – og ved behandling av de årlige styringsdokumenter, med avklaring av mål og budsjettrammer.
27

LANGTIDSPLAN 2018

•

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

MÅL FOR INNSATS
«Gjøvik skal drive en samfunnsutvikling som fremmer god folkehelse!»
Folkehelse er et sektorovergripende ansvar og innsatsområde. Kjennetegn på måloppnåelse er
bl.a. at de prioriteringer som er trukket opp i kommunens folkehelseoversikt er fulgt opp. Dette
innebærer at det er: Økt kunnskap om og reduksjon av sosiale helseforskjeller, tilrettelegging
for fysisk aktivitet og gode møteplasser i nærmiljøene, bedre integrering og inkludering, samt en
økt foreldrekompetanse rundt folkehelsespørsmål. Videre at det dokumenteres en positiv
utvikling i forhold til de nasjonale folkehelseindikatorene.
STRATEGIER FOR MÅLRETTET TILTAKSOPPFØLGING
1. Utarbeide et langsiktig og kunnskapsbasert tiltaksgrunnlag – med oversikt over
befolkningens helse og påvirkningsfaktorer, og identifisere utfordringer som krever innsats.
2. Støtte og bidra til at enkeltpersoner og grupper av befolkningen selv tar ansvar for egen
helse, med formidling av kunnskap for å skape bevissthet og engasjement rundt temaet.
3. Gi barn og unge i barnehager og skoler gode kostholdsvaner, mulighet for friluftsliv og fysisk
aktivitet – og samt gi oppmerksomhet rundt psykisk helse blant barn og unge.
4. Sørge for at alle innvandrere og flyktninger får boligtilbud fordelt på flere steder i
kommunen, jobbmuligheter og kunnskap om norsk samfunnsliv, herunder tidlig og god
språkopplæring – både for barn og voksne, slik at de blir selvhjulpne.
5. Etablere ordninger rundt tilflyttere, både utenlandske og norske, slik at de trives og
integreres i gjøviksamfunnet – og deltar som ressurser i lokalt kultur- og samfunnsliv.
6. Utvikle møteplasser og fora for å fremme samhandling på tvers av sektorer og kulturer.
7. Støtte opp under frivillig aktivitet og engasjement som fremmer bedre folkehelse.
8. Sikre at alle tjenester tar hensyn til folkehelseperspektivet i sin virksomhet –
og gjennomfører helsefremmende og inkluderende tiltak – i samarbeid med organisasjoner
og andre frivillige ressurser.
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MÅL FOR INNSATS
«Gjøvik skal stimulere til videreutvikling av idrett, kulturliv og frivillig engasjement!»
Folkehelse er et sektorovergripende ansvar og innsatsområde. Kjennetegn på måloppnåelse er
bl.a. at de prioriteringer som er trukket opp i kommunens folkehelseoversikt er fulgt opp. Dette
innebærer at det er: Økt kunnskap om og reduksjon av sosiale helseforskjeller, tilrettelegging
for fysisk aktivitet og gode møteplasser i nærmiljøene, bedre integrering og inkludering, samt en
økt foreldrekompetanse rundt folkehelsespørsmål. Videre at det dokumenteres en positiv
utvikling i forhold til de nasjonale folkehelseindikatorene.
STRATEGIER FOR MÅLRETTET TILTAKSOPPFØLGING
1. Etablere gode rammevilkår for idrett og friluftsliv, både for de som vil drive
konkurranseidrett på høyt nivå, breddeidrett – og for mosjon og folkehelse.
2. Etablere gode rammevilkår for kunst og kultur, både for de som vil drive profesjonelt på
høytnivå – samt for bredde- og amatørutøvere.
3. Tilrettelegge attraktive, gode og funksjonelle kulturarenaer, og sikre dyktige
arrangementsmiljøer.
4. Bygge opp under Gjøvik som den viktigste musikkbyen for innlandet.
5. Sette fokus på kunst i det offentlige rom.
6. Legge til rette for å opprettholde og styrke frivillighet – lokalt for og mellom enkeltpersoner,
lag og foreninger - og for samhandling rundt kommunens tjenester og tilbud.
7. Støtte initiativ og virksomhet som stimulerer frivillig arbeid i sin alminnelighet, spesielt
arbeidet innenfor organisasjonsliv på kulturområdet, herunder også idrett.
8. Bidra til at generasjonene møtes og deltar i felles aktiviteter - og i den forbindelse utfordre
ungdommen til mer frivillig arbeid, med vekt på hverdagsaktivitet og møteplasser for lek og
sosial kontakt.
9. Bruke idrett-, kunst, kulturliv, frivillighet og dugnadsånd i profilering av kommunen,
for tilflytting og for integrering av innflyttere og enkeltpersoner i lokalsamfunnet.
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10. Stimulere til bruk av Frivilligsentraler som møteplass og arena for kontakt og samhandling
for rundt frivillig innsats i lokalsamfunnet.
11. Innsats innenfor dette området forankres også i ny kulturstrategi for kommunen,
kulturminneplan og i ulike handlings- og tiltaksplaner - som oppfølging av Frivilligmeldingen
og Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.
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MÅL FOR INNSATS
«Gjøviksamfunnet skal være sikkert og ha beredskap for krisehåndtering!»
Kjennetegn på måloppnåelse er at kommunen er forberedt på og klarer å håndtere uønskede
hendelser – både i forhold til naturhendelser, som følge av ulykker eller hendelser som berører
tjenester eller samfunnets infrastrukturen på annen måte.
STRATEGIER FOR MÅLRETTET TILTAKSOPPFØLGING
1. Gjennomføre og vedlikeholde en systematisk kartlegging og vurdering av samfunnets og
bedrifters risiko og sårbarhet i forhold til uønskede hendelser. Aktuelle tiltak i kommunens
ROS-analyse følges opp.
2. Avklare hva de ulike beredskapsaktører har for ansvar og rolle er i forbindelse med
beredskap, utvikling av samfunnssikkerhet og håndtering av krisesituasjoner.
3. Sørge for at kommunens organisasjon har tilstrekkelig kompetanse, ressurser og beredskap
i forhold til hendelser som kan skje innenfor de ulike virksomheter.
4. Utveksle kunnskap og erfaringer slik at de ulike samfunnsaktørene gjensidig kan samarbeide
og styrke hverandre når det gjelder forebygging eller beredskapsarbeid.
5. Utvikle samarbeid med de frivillige beredskapsorganisasjonene – som ressurs til eventuell
bruk i lokalt krisehåndteringsarbeid.
6. Gjennomføre jevnlige øvelser for å trene på håndtering av kriser og for videreutvikling av
kommunale beredskapsplaner – og virksomhetens krisehåndteringsevne.
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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
Besøk oss gjerne på rådhuset.
www.gjovik.kommune.no
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