
Logistikk i by?
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Definere bruk av/funksjon for hver gate.
Prioritere gateareal til ulike trafikantgrupper.

GATEBRUKSPLAN Gjøvik sentrum, 2017
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Noen spurte seg: På en skala fra 1 til 10; hvor 
lurt er det å sitte på hver sin tue? 

Gjøvik 2009

23.10.2018

KommuneFylkeskommune

VegvesenNæringsliv

Jernbaneverket
ROM eiendom
Fylkesmannen



Og så svarte de: Sannsynligvis er det bedre  
å være i samme båt!

Gjøvik 2009

23.10.2018



FORPLIKTENDE SAMARBEIDSAVTALE

Gjøvik kommune       Oppland fylkeskommune 

Statens vegvesen       Byen Vår Gjøvik
(paraplyorganisasjon)

Har siden 2009 hatt et samordnet areal-og
transportplanprosjekt. 

2011, etter to års prosess: 

Inngikk 5-årig, forpliktende samarbeidsavtale.
(Som senere er fornyet med 5 nye år.)

Gjøvik 2009 - 2011

23.10.2018

https://www.gjovik.no/


Visjon – handling/tiltak – flere tema

Gjøvik 2011, 2013 og 2017

23.10.2018

God, og lang nok,
prosess!

Godt beskrevet, og 
ikke minst godt 
visualisert, 
framtidsbilde!



Organisering. Prosess. Medvirkning.

ATP-styringsgruppe med representanter (politiske og 
administrative ledere) fra alle de fire samarbeidspartene. 
Ordfører leder styringsgruppen.

ATP-prosjektgruppe med representanter fra alle de fire 
partene (diverse fagfolk). Prosjektleder fra kommunen.

Underveis arrangeres kunnskaps- og dialogsamlinger med 
bred deltakelse. (Oftest 50-120 deltakere avhengig av tema: bystrategi, p-strategi, 

sykkel, kollektiv, gatebruksplan osv.)

Partene bidrar med midler til felles pott. 
(Til utredninger, planarbeid, konsulentbistand, arrangementer osv.)

Strategier og planer til politisk sluttbehandling i kommune og 
fylkeskommune.

Areal- og transportsamarbeid Gjøvik

23.10.2018



Definere bruk av/funksjon for hver gate.
Prioritere gateareal til ulike trafikantgrupper.

GATEBRUKSPLAN Gjøvik sentrum

23.10.2018



Omfattende prinsipp-plan:

Hoveddokument med innledning og bakgrunn, temakapitler og kart. 

Vedlegg gatetabell. Vedlegg som beskriver spesielle utfordringer. 

Til sammen utgjør dette et forslag til framtidig helhet. 

Krevende å utarbeide. Krevende å sette seg inn i.



Hoveddokument: Temakapitler, kart

MÅL

HOVEDGREP

MULIGHETER

UTFORDRINGER

VURDERINGER OG TILTAK

Innledning og bakgrunn

 KOLLEKTIV

 VEGER OG GATER

 BYLIV

 GÅING

 SYKKEL

 PARKERING

 UTRYKNING, TAXI, 
VARETRANSPORT

Oppsummering



Gatetabell: Mye stoff, alle gater.

GATENAVN

DAGENS STATUS

NY/ENDRET GATEBRUK

NØDVENDIGE TILTAK

KONSEKVENS

TIDSPERSPEKTIV

MÅLSETTING SOM SKAL NÅS



Fokusområder og utfordringer.

TRENGER NÆRMERE UTREDNING

ELLER FYSISK DETALJPLANLEGGING

INTERESSEKONFLIKTER SOM MÅ 
AVKLARES

AVVENTER ANNEN PLANLEGGING I 
NÆROMRÅDET



Viktige aktører. Involvering/medvirkning.

«Den vet best hvor skoen trykker; som har den på.»

23.10.2018



Kjennskap til og etterlevelse av:

● Bransjestandard for varelevering 

● Krav i TEK-10

● HMS-krav knyttet til varelevering

----------------------------------
● Statens vegvesens håndbok, V126 Byen og 

varetransporten, inneholder mye relevant 
informasjon. 

Varelevering i plan- og byggesaksbehandling

23.10.2018

https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/handboker


Muligheter og utfordringer

● Mulighet for varetransport må påaktes ved ethvert tiltak i 
nye og eksisterende bygg.

● Plasser for varetransport må reserveres i gatene der det er 
nødvendig og mulig.

● Legge større vekt på transportørenes behov for konkret og 
detaljert tilrettelegging.

● Planlegge hele kvartaler ved utbygging, selv om det bare er 
en del av kvartalet som har byggetiltak.

● Varelevering må primært skje i sidegater: til gågater av 
hensyn til trivsel, miljø og sikkerhet og til hovedgater av 
hensyn til trafikksikkerhet og framkommelighet.  

Videre om varelevering i gatebruksplanen

23.10.2018



Varetransport, ja, men det er også andre maur i tua:

 Håndverkere

 Avfallshenting

 Hjemmetjeneste

 Hjemmesykepleie

 Snørydding og –opplag

 Taxi

 Utrykningskjøretøy

«Den vet best hvor skoen trykker; som har den på.»

23.10.2018



Syretest:

● Prinsippene i strategiene og i gatebruksplanen må 
fastholdes over tid. 
(«Det tar 100 år å bygge en by.» Stortings- og kommunevalgperioder er 4 år.)

● De samarbeidende etatene/organisasjonene må kjenne 
strategiene og gatebruksplanen og gjøre en ‘syretest’ i hver 
enkelt sak. 
(plansaker, arealbruk, skilting, byggesaker, lokaliseringsspørsmål, arrangementer, 
ruteendringer, handlingsprogram, budsjett osv. osv.)

● SYRETEST i saksbehandling: Er dette forslaget, tiltaket eller 
ønsket i tråd med den langsiktige strategien for byutvikling 
og prinsipper i gatebruksplanen – eller er det ikke?

Implementering, saksbehandling, vedtak

23.10.2018



OPPSUMMERING med lenker

● Gjøvik kommune, Oppland fylkeskommune, Statens vegvesen og paraplyorganisasjonen for 
næringslivet i byen, Byen Vår Gjøvik, har siden 2009 jobbet sammen i et samordnet areal-og
transportplanprosjekt.

● Arbeidet resulterte først i «Strategi for ny byutvikling, Visjon Gjøvik 2030» i 2011 med en 5-årig, 
forpliktende samarbeidsavtale. Avtalen er senere fornyet med 5 nye år.

● Deretter ble det utarbeidet en «Parkeringsstrategi Gjøvik sentrum med handlingsplan» som var 
ferdig i 2013. Handlingsplanen er revidert i 2018.

● Videre er det jobbet MYE med en gatebruksplan for byen. Den ble vedtatt høsten 2017. 
Handlingsplan til denne skal utarbeides nå. 

● Underveis arrangeres kunnskaps- og dialogsamlinger med bred deltakelse (som oftest 50-120 
deltakere avhengig av tema: bystrategi, p-strategi, sykkel, kollektiv, gatebruksplan osv.)

● I det senere er det også blitt arrangert byutviklingskonferanser: 2017 med tema bolig, 2018 med 
tema handel og en årlig Byfest: (2016, 2017, 2018). I 2018 ble første versjon av et Byregnskap
distribuert.

● Organisering:

ATP-styringsgruppe med representanter (politiske og administrative ledere) fra alle de fire 
samarbeidspartene. Sykkelbyen Gjøvik har en egen arbeidsgruppe. ATP-styringsgruppen er 
styringsgruppe også for sykkelbyarbeidet. Ordfører leder styringsgruppen. 

ATP-prosjektgruppe med representanter fra alle de fire partene (diverse fagfolk). Prosjektleder fra 
kommunen. 

Gjøvik 2009-2018

23.10.2018

https://www.gjovik.no/
http://www.gjovik.kommune.no/globalassets/dokumenter/samfunn/planer-og-strategidokumenter/strategidokumenter/gjovik-strategi-for-ny-byutvikling---des-2011.pdf
http://www.gjovik.kommune.no/globalassets/dokumenter/samfunn/planer-og-strategidokumenter/strategidokumenter/gjovik-parkeringsstrategi---juni-rapport.pdf
http://www.gjovik.kommune.no/globalassets/dokumenter/samfunn/planer-og-strategidokumenter/strategidokumenter/status-parkeringsstrategi_2018-og-revidert-handlingsplan.pdf
http://www.gjovik.kommune.no/plan-og-utbygging/arealplan/gatebruksplan/
https://www.gjovik.no/byutvikling/byutviklingskonferansen/
https://www.gjovik.com/hva-skjer/byfest-gjovik-2018-p4221663
https://indd.adobe.com/view/331c89a1-af2f-4b8b-aeb6-d31bfc9b5f75


Suksesskriterier

Samarbeid og likeverdige parter

Eierskap og forankring

Tydelig sluttprodukt

Prosess

Forpliktende samarbeidsavtale

Areal- og transportsamarbeid

23.10.2018

Næringsliv
VegvesenFylkeskommune
Kommune


