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00 In n l ed n i n g
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Attraktiv, offensiv, positiv,
nyskapende og ansvarlig.
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Vinstra 2046

Visjon
Nord-Fron er både kommuneorganisasjonen, næringsliv, innbyggere, hytteeiere, lag,
foreninger og politikere. Vi skal være en attraktiv, offensiv, positiv, nyskapende og
ansvarlig kommune.
For å klare det må vi ta med oss disse verdiene inn i vårt
daglige virke, både på kommunehuset og ute i samfunnet. En
offensiv, positiv og nyskapende kommuneorganisasjon kan bare
innfri målsetningene i samarbeid med en offensiv, positiv og
nyskapende befolkning, næringsliv og frivillighet. Kommunen skal
være positive til statlige og fylkeskommunale retningslinjer og
planer og se mulighetene i disse, samtidig som vi tar vare på vår
egen særegenhet, sterke sider og konkurransefortrinn.
Kommunen skal være en attraktiv kommune å bo i, arbeide i og å
besøke. Posisjonen som hyttekommune skal ivaretas og utvikles.
Hytteeiere skal oppleve en gjestfri kommune, der de ønskes
velkommen som en naturlig del av lokalsamfunnet. Nord-Fron
skal bli et viktig midtpunkt mellom Oslo, Trondheim og NordVestlandet og kommuneorganisasjonen og næringslivet må være
offensive og nyskapende i møte med mulighetene dette gir.
Kommuneplanens visjon om å være en attraktiv, offensiv, positiv,
nyskapende og ansvarlig kommune er forankret i vektlegging
av kommunens kvaliteter innen naturkvalitet, livskvalitet og
utviklingskraft.

Naturkvalitet: Nærhet til vann,
kulturlandskap, fjell og skog.
I Nord-Fron er det kort vei til både vann, fjell og skog, uansett
hvor i kommunen du befinner deg. Vi har i tillegg til det urbane
landskapet knyttet til Vinstra, et levende kulturlandskap rundt
om i bygdene våre. Nærhet til vann som et viktig naturelement,
er også en viktig del av målsetningen for hvordan vi ønsker å
ha det på Vinstra i framtiden, gjennom at Gudbrandsdalslågen
skal fremheves som et attraktivt naturelement i sentrum med
gode tverrforbindelser mellom øst- og vestsida. Også for de
øvrige delene av Nord-Fron, er nærhet til vann viktige element i
hverdagen. For de som kommer for å tilbringe fritida si i Nord-

Fron, og for kommunens innbyggere, er nærheten til fjell og skog
viktige elementer i forhold til rekreasjon og fritid, som må tas vare
på også i framtida.

Livskvalitet: Trygghet, trivsel og kultur.
Undersøkelser viser at elementene trygge lokalsamfunn, god
trivsel og et rikt kulturtilbud er av hovedgrunnene til at folk
bosetter seg i Nord-Fron. Kommunen har et rikt kultur- og
aktivitetstilbud, med mange aktive og levende organisasjoner, og
det legges til rette for, og støttes opp om, møter med kulturtilbud/
uttrykk av profesjonell art. Dette sammen med mulighetene for å
drive et aktivt friluftsliv kort vei hjemmefra, gir innbyggerne gode
arenaer og møteplasser knyttet til en aktiv og kreativ hverdag.
Kommunen bærer preg av et miljø med god dugnadsånd, som
kombinert med mange ildsjeler på en rekke arenaer, er med på å
sette Nord-Fron på kartet både i forhold til arrangement, kulturog idrettsliv.

Utviklingskraft: Landbruk, handel og kultur.
Nord-Fron er en kommune med et sterkt landbruk, der det vises
vilje til utvikling og nytenking. Samtidig har kommunen flere
kulturbaserte næringsvirksomheter, og store idrettsarrangement,
og Vinstra har utviklet seg til å bli et sterkt handelssenter i
Gudbrandsdalen. Nord-Fron skal i planperioden jobbe for å
befeste posisjonen som et levende handelssentrum, og være en
kommune med er rikt utvalg av kulturbasert næring, samtidig som
det legges vekt på egenverdien kulturen i seg selv representerer.
Vi ønsker å bidra til å videreutvikle den positive trenden vi nå ser
i landbruket, og stimulere til ytterligere satsingsvilje blant unge
bønder.
Kilder: Nord-Fron kommune, kommuneplanens samfunnsdel utkast pr 14.02.2017
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Vinstra 2046

Vinstra 2046
Sentrum er stedets hjerte, det danner rammen om liv og aktivitet for både unge og
eldre. Her finnes de viktigste tjenestene og servicetilbudene folk trenger til daglig.
Her er butikker, mange av stedets arbeidsplasser, kafeer, kulturtilbud, bibliotek,
kanskje kino og samfunnshus. Sentrum er viktig for alle, særlig for unge mennesker
som gjerne ønsker et ”litt urbant liv” med kafeer og møtesteder.
Økende globalisering og sterk påvirkning utenfra fører til
at regioner, byer og steder blir stadig mer like både på det
økonomiske, politiske og kulturelle plan. Over så å si hele verden
kan vi observere framveksten av nesten likt utseende hoteller,
kjøpesentre og andre bygninger. Dette har fått mange til å hevde
at det særegne ved steder og lokale kulturer og tradisjoner
er i ferd med å forsvinne. Men Vinstra trenger ikke å være en
passiv mottaker av alle impulser! Vinstra har i stor grad mulighet
til å forme og påvirke sin egen framtid. Utvikling på senere tid
byr både på problemer og muligheter (se swot). Investeringer i
byggprosjekt og handel følger historisk de store infrastrukturelle
satsingene, som tas på regional og natsjonal nivå .
Men kan Vinstra tenk nytt og annerledes i fremtiden? Det
tror vi! Troen på Vinstra finnes hos folk flest på Vinstra. Blant
styringsdokumenter, langsiktige planer må man også legge et
mer helhetlig bilde av virkeligheten – en beskrivelse uten noen

opplevelsen av sammenhengen blir sjelløs. Når det som sies, syns
og føles forenes, får byen liv, og det fysiske miljøet samhandler
med det sosiale. Det vil derfor bli viktig at satse litt i starten så
folk flest «føler» at nå er Vinstra på vei!
White arkitekter har under våren 2017 fått i oppdrag å vurdere 3
ulika sentrumsalternativ for Vinstra:
1. Nedregate
2. Lomoen
3. Lomoen og deler av Nedregate
Sammen med projektgruppen for Vinstra 2046 og innbyggerne i
Vinstra, har materialet til denne rapporten blitt tatt fram med en
anbefaling om hvor sentrum på Vinstra bør utvikles.
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9

10

01 Analyse
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Nøkkeltall 5,1km 2,2km

30%

gjennomsnittlig sykkelreise i Norge

av alle bilturene i Norge er under 3 km

5%
bruker kollektivtransport i mindre byer
i Norge

gjennomsnittlig reise til fots i Norge

stort
3400 2418
Innbyggere på Vinstra

Parkeringsplasser i Vinstra

Potensiale i å øke kollektiv og gangog sykkel trafikk løsninger i Vinstra

Kilder: Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/2014, TØI
Nord-Fron Kommune Faktasamling til kommuneplanens samfunnsdel pr 6.2.2017
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Vinstra 2046

Stedsanalyse
Det siste utviklingsmomentet i Vinstra har beveget seg
vestover mot den nye E6 og vekk fra det historiske hjertet
av togstasjonen.

Øst

Vest

•

historisk sentrum rundt togstasjonen

•

skole

•

handel og kommunale tjenester

•

industri

•

industrivirksomhet langs Lågen

•

E6 ”drar” sentrumsutviklingen mot vest

•

kommersiell utvikling i vest

White arkitekter, 21. juni 2017
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Stedsan alyse

Lysløype
turvei

Adkomst og parkering

Kultur

Natur og friluft

Vinstra har et variert kulturliv, som blant annet består av:

•

Lite grønt i sentrum, store, harde flater, f.eks. store parkeringsplasser.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Lågen er den dominerendeblågrønnestrukturen på tettstedet, men den er relativt utilgjengelig. Fare
ved stor vannstand.

•

Kommunen har som overordnet mål å sikre og ta vare på både store og små naturområder.
Dette krever god arealdisponering og arealplanlegging, for å unngå at viktige naturområder blir
nedbygd. Kommunen har som mål å ta vare på tettstedsnære naturområder, noe som er viktig
for både rekreasjon, turgåing og friluftsliv, og som oppleves som et stort gode for innbyggerne
og hytteeiere.

•

Arbeide for å sikre allmennheten tilgang til fiske, og mer samordna og bedre utnytting av
innlandsfiskeressursene.

•

Bidra til å skape tur- og naturglede for innbyggere og tilreisende, herunder også bidra til
verdiskapning i reiselivet. For å oppnå dette, må det sikres grønne korridorer ut fra tettsteder,
boligområder og hytteområder, og det må sikres gode nærfriluftsområder.

•

Legge til rette for at innbyggere og besøkende kan gis muligheter for et aktivt friluftsliv i
nærmiljøet.

Peer Gynt- stevnet i august
Country Music FestivalVinstra,over 6000 besøkendepå 4 dager
Rånemiljøet
Ysteriet
Friluftsliv,sommer og vinter
Pilgrimsleden
Historiske bygg
Seterkultur
Hytteliv

Kilde: Nord-Fron kommune, Arealpolitiske retningslinjer - utkast pr 7.2.2017
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Bolig

Næring og handel

•

5758 innbyggere i Nord-Fron

•

Netto innpendling -180.

•

3400 innbyggere i Vinstra sentrum

•

Egendekningsandel 94%

•

Folketallet har gått ned i Nord-Fron, men det er en liten økning på Vinstra på 2000-talet. Ca
100 personer 2000-2014.

•

Vinstra Vest intressant for hyttehandel.

•

To kjøpesentre på hver sin side av «gamle sentrum». Sødorptunet i Sødorp og Peer Gyntsenteret på Vinstra Vest samt nytt kjøpesentre på Vinstra Vest.

•

I 2015 var det 807 personer som pendlet til Nord-Fron kommune og 987 som pendlet ut av
kommunen.

•

Hytter i Nord-Fron: 1897. 370 av disse eies av noen som allerede bor i Nord-Fron. Hytteeiere
kjøper 75% av varer knyttet til hytteforbruk lokalt (dagligvarer og byggevarer).

•

I Nord-Fron kommune har antall innbyggere i den fertile aldersgruppen (20-39 år) gått ned med
hele 30 prosent, mens det har vært kraftig vekst i de aller eldste aldersgruppene.

•

Mangler tilknytning fra sentrum til friluftsliv

•

Ingen befolkningsvekst de neste 20 årene. Det kan derfor ikke forventes noen økning i
etterspørsel etter varer og tjenester grunnet befolkningsvekst.

•

Det fins et ønske om sentrumsnære, universellt utformete leiligheter.

•

Østre side av Lågen er attraktiv for boliger med gode solforhold og nærhet til Nedregata.

•

Store forandringer kreves på Lomoen for å gjøre det attraktivt for boliger.

Kilde: Østlandsforskning, Befolknings og næringsanalyse i Midt-Gudbrandsdalen, ØF-notat 5/2015
Multiconsult - Handelsanalyse Nord-Fron

Kilde: Østlandsforskning, Befolknings og næringsanalyse i Midt-Gudbrandsdalen, ØF-notat 5/2015
Folkehelse og levekår i Oppland, ØF-notat 12/2014
Referat møte med Eiendomsmegler 1, 26. februar.
Multiconsult - Handelsanalyse Nord-Fron
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Stedsanalyse
Trafikk og transport
Vinstra er idag hovedsaklig bilbasert med hele 2418 parkeringsplasser. For å skape et levende
sentrum som støtter myke trafikanter, behøver Vinstra å tillrettelegges for gang og sykkel.
Kartene til høyre viser hvor langt det blir til de områdene som har høyest konsentrasjon av boliger avhengig av hvor det fremtidige sentrumet havner. For å klare å bli ett sentrum for gående
og syklende, skal et sentrum ikke ha en større utstrekning enn 600-800 m.

Viktige punkter for utviklingen av Vinstra:
•
•
•
•

Det må skapes tverrforbindelser mellom øst- og vestsiden.
Boligbygging innenfor 10 minutters gange fra sentrumsfunksjoner.
Transport skal i større grad foregå til fots, med sykkel og kollektivtrafikk.
Bedre kollektivtilbud med buss og tog
Kilde:
SVV - Trafikk og transport Vinstra, 22. september 2016

1km
2km
3km
4km
Avstand fra sentrumspunktet Nedregata 1km pr sone
Varmekart viser tetthet boliger
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Vinstra 2046

Avstand fra sentrumspunktet Lomoen 1km pr sone

Avstand fra sentrumspunktene Lomoen og Nedregata 1km pr sone

Varmekart viser tetthet boliger

Varmekart viser tetthet boliger

White arkitekter, 21. juni 2017
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S te d s a n a l ys e
Kart over gang- og sykkelveier på Vinstra.
Kartet viser et fragmentert gang- og
sykkelveinett langs hovedveinettet.

Kilde: Kommunekart Midt-Gudbrandsdalen, 2017-06-26
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Vinstragata

Lomovegen

White arkitekter, 21. juni 2017
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Sykkelavstand fra Vinstra stasjon
S t e d s a n a l y s efra Vinstra stasjon
Gåavstand

20
Vinstra 2046
2.09.2016

Hvor langt
klarer man
å gå på:
10 minutter
= 0,8 km
20 minutter
= 1,6 km
Mørk grønnt gåavstand 10 min (0,8 km) fra stasjonen
Lys grønnt gåavstand 20 min (1,6 km) fra stasjonen

Mørk grønnt sykkelavstand 10 min (2,8 km) fra stasjonen
Lys grønnt sykkelavstand 20 min (5,6 km) fra stasjonen

Kilde:
SVV - Trafikk og transport Vinstra, 22. september 2016

22.09.2016

Kilde: sykledit.no

Gåavstand fra Videregåendeskole

22.09.2016

Hvor langt
klarer man
å gå på:
10 minutter
= 0,8 km
20 minutter
= 1,6 km
Mørk grønnt gåavstand 10 min (0,8 km) fra Vinstra VGS Lys
grønnt gåavstand 20 min (1,6 km) fra Vinstra VGS

Mørk grønnt sykkelavstand 10 min (2,8 km) fra Vinstra VGS
Lys grønnt sykkelavstand 20 min (5,6 km) fra Vinstra VGS

Kilde:
SVV - Trafikk og transport Vinstra, 22. september 2016

White arkitekter, 21. juni 2017

Kilde: sykledit.no
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S te d s a n a l ys e
Viktige brikker i transformasjonen av
Vinstra, tatt frem av kommunen.

Helsestasjon nye lokaler/ny
plassering?

Bygg og områder som er aktuelle for
ytting eller transformasjon på kort sikt
•

Campus Vinstra: Stort ubebygt areal, eies av kommunen

•

Ny bussterminal for VVS, 4 busser

•

Bekken Givra blir en del av en blågrønn struktur

•

TIP-Byggene: Gjenbruk eller rivning

•

Nedlagd betongvarefabrik: privat eie

•

Kommunelager flyttes eventuellt

•

Helsetjenser: Nye lokaler med helsestasjon, rus/psykiatri,
barnevern, NAV

VGS verkstedsbygg (TIP)
Ny funksjon

Campus Vinstra

Aktuelle tiltak i perioden
•

Boende for eldre, nærhet til service og Sundheim.

•

Pendelerparkering

•

Planfri jernbanekryssing

•

Gang og sykkelbru

•

Lekeplasser

•

Skatepark

Flomsikring av
Bekken Givra

Kommunelager

Busstop VGS

Tiltak som kan bli aktuelle
•

Mathall

•

Felles barneskole

•

Bibliotek

•

Flerbrukshall

•

Brannstasjon og politi

Betongfabrikken

Kilde:
Arbeidsnotat - Aktuelle og mulige endringer 2017-46
Kort sikt transformasjon
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SWOT
Eidesand bad
Dårlig mulighet for gang og sykkel
over Gudbrandslågen

Lysløype

Topografi og mangel av gang- og
sykkelvei gir bilavhengighet

Gjestehus
Tilkoblet

Topografi og mangel av gang- og
sykkelvei gir bilavhengighet

Fiske

VGS
Vinstra hallen
Tog stasjon

Pilegrimsled

Flytting av handel

Historiske bygg

Betong og asfalt

Tilkoblet

Handel
Hyttetun

Kåja idrettspark

Svak kobling mellom buss og tog

Gudbrandslågen

SWOT

24

/ Styrker

SWOT

Weaknesses / SvakheterStrengths

Aktiviteter langs elva
Områder klare
for utvikling

Flere koblinger over elva

Kun en kobling over elva

Bekken Givra

Utvikle det
historisk sentrum

Området forblir
uutnyttet

Utflytting fra Nedregata

Grønn kobling

Utvikle handel som
destinasjon

Flom

Grønn kobling
Fortsatt utvikling
vest for e6
Aktiviter hele året. Sommer
og vinter

SWOT

Opportunities / Muligheter

SWOT

Threats / Utfordringer
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Vinstra 2046

K o n k l u s jo n e r

Konklusjoner fra stedsanalyse og SWOT

Transformasjonsområde

kontinuerlige gangog sykkelveier

•

Fotgjengervennlig. Vinstra må kobles sammen gjennom
etablering av et finmasket gang- og sykkelnettverk.

•

Videre utvikling av Vinstra må foregå øst for E6.

•

Lomoen må transformeres fra grått til grønt.

•

Vinstra må være attraktivt sommer som vinter, og utnytte
potensialet i de besøkende og hyttefolket.

•

Bygge videre på områdenes identitet. Det historiske området
langs Nedregate, det nye området på Lomoen og vestsiden
av Lågen.

•

Elven har et stort potensiale. Programmér elven, fiske, tursti,
brygge, grillplass, trygge soner for bading.

•

En eventuell ny helsestasjon bør plasseres sentralt, og være
tilgjengelig for fotgjengere og syklister.

bedre koblinger
over elva

Legge tilrette for
møteplasser og
gangveier langs Lågen

transformasjonsområder

Grense for utviklingen
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02 In n sp i l l
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Medvirkningsprosess
Medvirkning er viktig for å oppnå planlegging ut fra et helhetsperspektiv.
Det hjelper til å skape en felles agenda for de aktører som
er viktige for å oppnå en bærekraftig stedsutvikling og den
attraktive fremtid som vi ønsker.

Under arbeidet med Vinstra 2046 har prosjektgruppen hatt flere
verkstedssamlinger i løpet av høsten 2016 og våren 2017. Det
kommer til å arrangeres verkstedssamlinger videre i og under
prosessen.
Resultatet fra verkstedsamlingene har vært underlag for
analysearbeidet og for veien videre mot en anbefaling til et nytt
sentrum på Vinstra.

”Flere
møteplasser for
unge voksne
-kjører man
ikke bil
er det få
«hengeplasser»
for ungdom på
Vinstra i dag”

White arkitekter, 21. juni 2017
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Folkeverksted 1
21. september 2016 vart det arrangert verkstadsamling 1 i aulaen på Vinstra
vidaregåande skule. 63 personar deltok på samlinga. Desse kom m.a. frå næringsliv,
politikk og offentlege etatar. Møteleiar var Rune Støstad, ordførar i Nord-Fron
kommune, medan Ingrid Øvsteng frå Statens vegvesen var prosessleiar for
verkstaden.

Hva kjenneteiknar Vinstra som ein god
stad å bu og/eller drive handel/næring på?
•

Nærhet til natur, elva, fjell.

•

Godt sosialt miljø, alle kjenner alle, trygt, du treffer alltid
noen du kjenner.

•

Gode tilbud innen barnehage, skole, eldreomsorg.

•

Lett tilgang på areal, samhold i næringslivet, tilgang på
dyktige medarbeidere.

•

Gode transportmuligheter, god beliggenhet ved E6,
stasjonsby.

•

Gode kulturtilbud, stor satsning på ungdom/aktiviteter.

Hva er utfordringane for Vinstra?
•

Vanskelig å drive næring, liten investeringsvilje, vanskelig å
få kompetent arbeidskraft.

•

Dårlig kollektivtilbud både lokalt og ut av Vinstra, lange
avstander og mye bilkjøring.

•

Udefinert sentrum, tjenster er spredt, lite gå- og
sykkelvennlig.

•

Ungdommen forsvinner, befolkningsnedgang,

•

Mangler felles identitet

•

Mangler møteplasser både inne og ute, få uformelle
møteplasser, kafe og lekeplass i sentrum, mangler gode
utelivstilbud, behov for forskjønning

•

Ensartet boligmarked, mangler attraktive leiligheter i sentrum

•

Ønsker bedre vareutvalg og service, mangler
spesialforretninger som drar besøkende til Vinstra, mangler
attraksjoner og «fyrtårn», for lite variert kulturtilbud.

Hva for kvalitetar vil du ikkje miste på
Vinstra? Kva ønskjer du å ta vare på?
Kulturtilbod generelt og Peer Gynt spesielt, det som aller flest
ville ta vare på. I tillegg var tryggheit og omsorg for kvarandre
høgt på lista saman med togtilbodet og stasjonen.

Kilde: Vinstra 2046, Rapport frå 1. berkstadsamling, 21.
september 2016
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Vinstra 2046

bilder fra verkstedet
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Ungdomsverksted
I april 2017 inviterte prosjektteamet ungdomsrådet i Vinstra til et verksted.
Ungdommene ble bedt om gi sine innspill til hvordan de mener fremtidens Vinstra
bør utvikles. Gjennom kartlegging og diskusjon identifiserte ungommene Vinstras
styrker og svakheter, kvaliteter og muligheter.

Hvor er det bra å være?

•

Jobbmuligheter

Kåja (idrettspark og klubb)

•

Lomoen bør forskjønnes

Peer Gynt senteret / Handelsparken

•

Møteplasser for unge voksne

Handelsområde i Lomoen

•

Lekeplasser for barn

Nedregata (sentrumsalternativ?)

•

”make Nedregata great again”

•

Vinstra videregående

•

Samle sentrale tilbud tettere sammen

•

Hvor er det ikke bra å være?

•

Bedre strukturen i byen - definere sentrum

Deler av Nedregata

•

Tomme lokaler kan brukes til møteplasser

Trafikksituasjonen ved Handelsparken

•

Utnytte Laugen til sport og fritid

Vinstra ungdomskole: dårlig uteområde

•

Tilbudet på helsestasjon

•

Flere parker og grøntarealer

•
•
•
•

•
•
•

Dette mangler
•

Parker/lekeplasser. Dette foreslås etablert på Lund-tomta.

Dette er bra og må tas vare på

•

Flere butikker og restauranter

•

Kåja (idrettspark og klubb)

•

Peer Gynt senteret / Handelsparken

•

Kultur

•

Kino

•

Samhold

•

Rånemiljøet

•

Ungdomsmiljøet

Dette burde gjøres noe med
•

Trafikksituasjonen for myke trafikanter ved Handelsparken/
Peer Gynt senteret

•

Utbedring av kollektivtilbudet for ungdom

•

Tilgang til natur

Kilde: Rapport fra 1. verstadssamling, oppsummeringskapittel.
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Wordcloud fra ungdomsverksted Hva er de beste tingen om Vinstra?
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bilder fra ungdomsverksted
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Ve r k s t e d m e d p r o s j e k t t e a m e t
Prosjektteamet var invitert til Whites studio i Oslo den 15. mai for å videreutvikle
design kriterier og diskutere følgene av hver av de tre utviklingsalternativene.
Resultatet fra det møtet var en klar og ledende visjon for å kunne levere et materiale
som støtter Ett Vinstra 2046.

Under verkstedet ble de tre ulike sentrumsalternativene vurdert
utfra problemstillinger knyttet til stikkordene kompakt, attraktivt,
sammenkoblet, fleksibelt, gjennomførbart og ett samlet Vinstra.
Selve avgrensingen ble også vurdert av prosjektteamet.
Hovedkonklusjonene fra verkstedet var at Nedregata symboliserer
det gamle Vinstra og Lomoen det nye. Et samlet Vinstra sentrum
kan knytte sammen begge sidene og dermed fungere for flere, og
gi synergieffekter til hverandre. Alternativet i Nedregata inneholder mange funksjoner som offentlige tjenester, men hoveddelen av handelsvirksomheten på Vinstra finnes på Lomoen. Nedregata vil ha store utfordringer med å konkurrere med Lomoen
om handel, men har et potensial knyttet til nisjebutikker og annen
detaljhandel. Lomoen har fordelen av å være det første møtet med
Vinstra fra E6, noe som kan gi mer liv til plassen. Nedregata har
et potensial for boligutvikling med handel i første etasje. Lomoen
har i dag store etablerte handels- og næringsstrukturer, men det
finnes også åpne arealer klare for transformasjon.
I Nedregata er det utfordringer knyttet til tverrkoblinger mellom
Øvregata og Nedregata, samt over jernbanen, mens Lomoen er
delt av Vinstragata og Lågen. Men det finnes et potensial i en ny
bro over Lågen og etablere bedre koblinger for myke trafikanter
på Lomoen.
Alternativer utviklingsstrategier
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Prinsippevaluering av alternativene

White arkitekter, 21. juni 2017
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Folkeverksted 2
Folkeverkstedet 8. juni involverte den samme store gruppen fra den første
workshopen i september 2016. Etter en presentasjon av hvordan prosjektet har
utviklet seg, ble gruppen oppdelt på mindre bord og invitert til å spille ”Spillet om
Vinstra 2046”, et spill med det mål å utvikle de mest attraktive fremtidsscenarier for
Vinstra og identifisere nøkkelprosjekter som skal levere målsetninger fra planen.
De åtte gruppene presenterte deres visjon til prosjektteamet. De følgende ideer og
prosjekter var resultatet:

Wordcloud fra folkemøte - Hva er det viktigeste for deg for å skape Ett Vinstra?
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Bilder fra folkemøte

Spille Vinstra 2046 - 7 ideer for sentrumsutvikling

White arkitekter, 21. juni 2017
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Gruppe 1
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Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

White arkitekter, 21. juni 2017
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Gruppe 5
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Vinstra 2046

Gruppe 6

Gruppe 7

White arkitekter, 21. juni 2017
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Prosjektideer fra
medvirkningsprosessen:
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R e s u l ta te n e

Ny bro

møteplasser på begge sider av elva

fokuspunkt ved Campus Vinstra og Nedregata

offentlig/sosiale funksjoner ved campus

aktiviteter langs elva

shuttlebuss-loop

flere koblinger over elva

bolig- og næringsfortetting langs Nedregata og
på Lomoen

buss - tog kobling

gå-looper

sykkelnettverk med destinasjoner

åpne bekken
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03 Sentrumsalternativer

47

Skal sentrum ligger i
Nedregata, Lomoen,
eller Samlet?

48

Vinstra 2046

Tr e a l t e r n a t i v e r
Skal sentrum på Vinstra fortsette å være langs Nedregata, skal sentrum følge
handelsutvikling og flytte vestover mot Lomoen eller er det ett samlet alternativ med
både Lomoen og Nedregata som er løsningen?
Tre ulike sentrumsavgrensninger er studert. På følgende sider
forklares de ulike alternativene utfra deres forutsetninger og
potensiale og hva som må til for at de skal blir vellykkede sentrum.
Det tre sentrumsalternativer som er studert er:
1. Nedregate
2. Lomoen
3. Lomoen og deler av Nedregate - Ett samlet sentrum

White arkitekter, 21. juni 2017
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Effektmål

I White arkitekters sentrumsanbefaling og utvikling mot «Et Vinstra 2046», har følgende målsettinger blitt lagt til grunn:

Effektmål 1:
Vinstra sentrum skal defineres med hensyn til sentrumsutstrekning, senteromland og funksjoner.

Effektmål 2:
Boligbygging skal i framtida, i størst mulig grad foregå innenfor 10 minutters gange fra sentrale
sentrumsfunksjoner.

Effektmål 3:
Transporten i og til sentrum, barnehagene og skolene skal foregå i større grad til fots, med sykkel og
kollektivtrafikk. Det skal være gode tverrforbindelser mellom øst– og vestsiden.

Effektmål 4:
Prinsippet «rett virksomhet på rett sted» skal legges til grunn ved næringsetableringer. Dette innebærer at
viktige publikumsrettede funksjoner og større arbeidsplasser legges sentralt, og areal- og transportkrevende
virksomheter legges utenfor sentrumskjernen med lett tilgang til overordna vegnett.

Effektmål 5:
Vinstra by skal legge til rette for trivelige og attraktive møteplasser for alle. Lett tilgang til grøntområder og
tilrettelegging av vassdragsnære områder skal vektlegges. Lågen skal framheves som et attraktivt naturelement.
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Mål og retningslinjer for sentrumsutviklingen

Bærekraftig transport

Bolig

•

Byer og tettsteder i Oppland skal utvikles med sikte på å redusere transportbehovet og
legge til rette for miljøvennlig transport.

•

Kommunene tilrettelegger for et attraktivt og bærekraftig boligtilbud for alle livsfaser.

•

•

By- og tettstedsentre skal være godt tilrettelagt for gående og syklende,

•

Kollektivtransport med knutepunkter skal utvikles som et attraktivt tilbud i prioriterte
byområder og mellom by- og tettstedsentre

Å få bygd flere boliger innenfor den indre sentrumssonen og innenfor gangavstand til
sentrum for å styrke tilbudene der og bidra til et mer levende sentrum, og for å redusere
transportbehovet og bidra til en mindre bilbasert hverdag.

•

•

Infrastruktur og kollektivtransportsystemet i byer og tettsteder skal i størst mulig grad være
universelt utformet

•

Det skal være enkelt å reise til sentrum samtidig som sentrum er skjermet for unødig
biltrafikk

I framtiden skal boligbyggingen i størst mulig grad foregå innenfor 10 minutters gange fra
sentrale sentrumsfunksjoner. Det bør først legges til rette for boligutvikling med gå- eller
sykkelavstand til sentrum (10-minuttersbyen), før man tar i bruk perifere områder, for å
utvikle mer kompakte byer og tettsteder.

•

•

Sentrumsområder skal ha god framkommelighet for nødvendig varetransport

•

Korttidsparkering for kunder til sentrum skal prioriteres i sentrum. Langtidsparkering /
arbeidsplassparkering legges noe unna sentrum.

Å få realisert flest mulig tilgjengelige leiligheter og annen konsentrert boligbebyggelse i
sentrum og sentrumsnært som svarer på den demografiske utviklingen, og som skaper en
nødvendig dynamikk i boligmarkedet. Jfr. strategien: Innlandet universelt utformet 2025.

•

•

Sentrumsområdene skal i størst mulig grad være universelt utformet.

•

Byer og tettsteder skal normalt ha et trafikksikkert, sammenhengende gang- og
sykkelvegnett som forbinder boliger, tjenester og nære friområder.

Rapporten Folkehelse og levekår for Oppland fra 2014 viser at fylket har en overdekning
av eneboliger, mens leiligheter er etterspurt i regionen. Ved å tilrettelegge for bygging
av leiligheter, vil man bidra til å dekke boligbehovet til et økende antall eldre og mindre
husholdninger. En betydelig leilighetsutbygging vil således bidra til å frigjøre eksisterende
eneboliger og småhus, tilpasset barnefamilienes boligbehov.

•

Det bør utarbeides plan for hovednett for sykkel i alle regionale sentre og områdesentre.

•

•

Det bør prioriteres å etableres sammenhengende sykkelvegnett i alle regionale sentre og
områdesentre og i en avstand på 5 km fra disse.

Boliger i sentrum vil kunne gi økt liv og aktivitet i sentrum både på dagtid og kveldstid og et
bedre økonomisk grunnlag for handel og tjenestetilbudet i sentrum.

•

•

Alle nye boligområder skal ha trygg gang- og sykkelforbindelse til skole og lokalsenter eller
til bussholdeplass.

Alle nye boliger bør ha trygg atkomst og tilgang til leke- og rekreasjonsarealer på minst
5 daa innen en gangavstand på 200 m og til nærturterreng på minst 200 daa innen en
gangavstand på 500 m.

•

I sterkt trafikkerte sentrumsområder bør det etableres egne sykkelfelt eller sykkelveg med
fortau.

•

Det skal etableres god parkeringsdekning for sykkel i den indre sentrumssonen. Det bør
etableres synlige sykkelparkeringspIasser med kvalitet ved viktige målpunkt.

•

Parkeringspolitikken skal bidra til et levende sentrum og virke dempende på bruk av bil til
arbeidsreiser. Sentrum bør beskyttes mot gjennomgangstrafikk og annen unødig biltrafikk.

•

Parkering på overflaten i sentrumsområdet bør begrenses. Langtidsparkering bør ikke
skje på gategrunn. Ny utbygging bør søke å løse parkering på annen måte enn ved
markparkering.

Næring
•

Sentrum i byer og tettsteder skal være attraktive for varehandel med handelsvirksomhet
dimensjonert etter nivå i senterstrukturen. Lokalisering av varehandel skal bidra til ønsket
sentrumsutvikling slik den er definert i den Regionale planen.

•

Sentrums andel av kommunens varehandel skal økes. Innenfor hver region bør det bygges
opp et handelstilbud som minimaliserer befolkningens reisebehov for å handle.

•

Planen skal gi forutsigbarhet for private aktører og offentlige myndigheter når det gjelder
lokalisering, dimensjonering og utforming av handel og tjenestetilbud.

Kilde: Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland, Godkjent i Fylkestinget 15. juni 2016.
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Mål og retningslinjer for sentrumsutviklingen
•

I Oppland finnes flere eksempler på kjøpesentre som er lokalisert i eller tett inntil sentrum.
Dette er i hovedsak positivt for sentrum, men det stiller visse krav til detaljutforming
for at hele sentrum skal få glede av den kundemassen som kjøpesenteret tiltrekker
seg. Kjøpesenter som skal bidra til å styrke by-, tettsteds-, og bydelssentre, må sette
bylivet i sentrum og samspille med omgivelsene. Det er viktig at kjøpesenter i sentrum
er imøtekommende og åpne ved for eksempel å ha aktive fasader med store vinduer og
butikker med innganger som vender ut mot gaten.

•

•

Oppland skiller seg ut ved å ha en overdimensjonert dagligvarehandel ofte i tettsteder
nær store hytteområder. Oppland fylke har samlet sett en liten overdekning av varehandel
i forhold til befolkningens etterspørsel. Det er særlig innen dagligvarehandel at det er
overdekning, og hyttemarkedet og turismen er viktige årsaker til dette. Fylket har en
underdekning av fagvarer, som typisk handles i byer og tettsteder
Nye handelsvirksomheter eller kjøpesentre eller utvidelser av slike, som blir større enn
1500 m2 BRA, kan bare lokaliseres innenfor indre sentrumssone i regionalt senter,
områdesenter,bydelssenter eller lokalsenter.

Attraktivitet
•

Kommunen bør legge rammer som opprettholder og videreutvikler en stedstilpasset blå/
grønnstruktur som forbinder sentrum med natur- og friluftsområder omkring byer og
tettsteder og som inviterer til bruk.

•

Det bør legges rammer for vann og vassdrag og for lokal overvannshåndtering i sentrum
som forebygger skader, utnytter vassdrag og overvann som ressurs og som styrker det
biologiske mangfoldet i by- og tettstedsmiljøet.

•

Sentrum bør sikres tilstrekkelig med offentlige byrom med god kvalitet og universell
utforming, og som innbyr til opphold og aktivitet ute, for alle aldersgrupper.

•

Bygninger i sentrum bør ha åpne, publikumsrettede aktiviteter i første etasje mot definerte
handlegater og sentrale byrom.

•

Kommunen bør ta vare på og gi bestemmelser om vedlikehold og bevaring av kulturminner
og kulturmiljøer som har vært viktige for opprinnelsen og formingen av stedet eller er verneverdige av andre grunner.

Arealbruk
En mer effektiv arealbruk enn dagens utflytende arealbruk på Vinstra, gjør det mulig å utvikle
tydelige byrom og møteplasser, forbindelser, og sikre at naturkvaliteter kan bevares og utvikles.
Blanding i arealbruk er postivt for å skape et levende sentrum.

Fortetting
Fortetting kan både innebære at funksjoner i byen bringes nærmere hverandre gjennom flere
møteplasser, bedre gang- og sykkelveier som forbinder viktige funksjoner, samt plassering av
ny bygningsmasse og klok arealdisponering. Det er viktig at de etablerte veistrukturene støttes,
og at nye forbindelser bidrar til bedre flyt av mennesker innenfor den definerte sentrumssonen.
Det er ikke ventet befolkningsvekst på Vinstra de neste 20 årene, men det er ønskelig med flere
leiligheter i sentrum. Det kan derfor heller ikke forventes noen økning i etterspørsel etter varer og
tjenester grunnet befolkningsvekst. Kommunen har imidlertidig antydet tiltak som kan bli aktuelle.
Disse omfatter mathall, felles barneskole, bibliotek, flerbrukshall og ny brann- og politistasjon.

Kilde: Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland, Godkjent i Fylkestinget 15. juni 2016.
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Sentrumssonen
Sentrumssonen
Dagens Vinstra kan karakteriseres som et sted med store avstander mellom viktige
funksjoner, som man er avhengig av bil for å nå. Det er store uterom, store asfaltflater, langt
mellom de stedene innbyggerne har behov for å oppsøke, og få etablerte møteplasser og
gang- og sykkelveier. Ved å definere sentrum innenfor en angitt sone, vil man kunne snu
utviklingen fra et utflytende, uoversiktlig sentrum, til et kompakt sentrum med mennesket,
ikke bilen, i fokus.
Den regionale planen for attraktive byer og tettsteder legger opp til at sentrumsutstrekning
skal fastsettes i kommuneplanen eller i reguleringsplan for sentrum. Den indre
sentrumssonen er der varehandelen bør lokaliseres. Akseptabel gåavstand blir ofte regnet
som 1 km, og sykkelavstand som 5 km.
Det bør først legges til rette for boligutvikling med gå- eller sykkelavstand til sentrum
(10-minuttersbyen), før man tar i bruk perifere områder, for å utvikle mer kompakte byer og
tettsteder.
Indre sentrumssone skal dimensjoneres og tilpasses senterets størrelse, rolle og
funksjon i samsvar med den regionale planen. Områder lenger unna enn ca. 500 m fra
kollektivknutepunkt og/eller torg, regnes normalt ikke som del av sentrumssonen. I praksis
må sentrumsområdet avgrenses i forhold til lokale forhold som blant annet dagens situasjon
ogdet historiske senteret, naturgitte forhold, transportknutepunkt og utviklingsbehov.
Dersom kommunen ikke har fastsatt sentrumsutstrekning, skal planlegging ta utgangspunkt
i at den indre sentrumssone har følgende retningsgivende utstrekning fra ytterkant til
ytterkant (jfr. regional planbestemmelse). Kommunen må foreta en konkret vurdering og
begrunne ev. avvik fra disse retningslinjene:
•

Øvrige regionale sentre og områdesentre: 600 - 800 m

•

Lokalsentre: inntil 600 m

•

Bydelssentre: 200-300 m

I denne rapporten tar vi utgangspunkt i en sentrumsavgrensing på 800 m, men på grunn av
forhold som naturlige forhold som elven og topografien, er denne avgrensingen å anse som
retningsgivende.

White arkitekter, 21. juni 2017
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Sentrum Nedregata
Nedregata i dag sentrumsgaten på Vinstra. I de siste årene
er mye forretningsvirksomhet flyttet ut av Nedregata og
til kjøpesenteret i søndre del av Vinstra og til industri- og
handelssentret i Lomoen. Nedregata har en tydelig identitet som
det historiske sentrum på Vinstra, knyttet til togstasjonen.
I dag kjennetegnes Nedregata av en småskala bebyggelse, som
er en bra forutsetning for å skape et attraktivt sentrum. Området
langs Lågen kan bli en attraktiv del for rekreasjon og møte med
elven. Eksisterende bygninger som Ysteriet er viktige i den videre
utviklingen, da de bidrar til områdets identitet.

Bærekraftig transport
På Vinstra finnes det både tilgang til togstasjon ved Nedregata og
expressbuss ved veiparken vest for E6. Det finnes og et busstopp
ved togstasjonen hvor det i dag går noen få busser. Nedregatas
sentrumsavgrensing har en sterk kobling til togstasjonen, men
busstoppet ved E6 ligger svært utilgjengelig for at det skal kunne
nås til fots eller på sykkel. Det er dårlig trafikal kommunikasjon
mellom Øvre og Nedre gate.
Det er viktig å merke seg at hoveddelen av boligene på
Vinstra i dag allerede ligger langt mer enn i10 minutters gange
(10-minuttersbyen) utenfor den foreslåtte sentrumsavgrensingen,
og at det ikke er ventet stor befolkningsvekst. Dette innebærer at
det vil være en viss biltrafikkmengde fra eksisterende boligfelt,
og risiko for at man fortsetter å ta bilen til sentrum, og en
aktiv sentrumskjerne blir utfordrende å etablere. Nedregatas
kompakte avgrensning gjør det mulig å etablere parkering i
utkanten av sentrumsavgrensingen, og slik legge til rette for et
fotgjengervennlig sentrum, hvor gående og syklende har høyest
prioritet i gatebildet. Det vil også være mulig å legge til rette for
noe korttidsparkering langs Nedregata.
Sentrumsavgrensingen strekker seg fra Lågen opp til Øvregata.
Gode tverrkoblinger mellom Øvregata og Lågen er utfordrende å
få til, på grunn av høydeforskjeller og jernbanesporet, som er en
stor barriere.
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På grunn av avstand mellom eksisterende boligområder
og handelsparken på Lomoen, vil disse reisene med stor
sannsynlighet foregå med bil.

Arealdisponering
Bolig
Vinstra har per i dag ingen forventet befolkningsvekst, men det
er et behov for universelt utformede leiligheter i sentrum. Med
sin beliggenhet på østsiden av Lågen, på solsiden, er Nedregata
et attraktivt sted for boliger. Flere av bygningene i og rundt
Nedregata har mulighet for etablering av flere boenheter, med
næring i første etasje ut mot Nedregata. Det er også muligheter
for boligfortetting vest for Nedregata mot jernbanen. Jernbanen er
i midlertid en stor utfordring med tanke på utbyggingspotensial i
Nedregata på grunn av krav til avstand.
Ved boligutbygging i Nedregata, enten ved utvidelse av
eksisterende bygningsmasse eller infill-prosjekter, kan det
være utfordrende å få til gode uteoppholdsareal på bakkeplan i
tilknytning til boligene.
Høydeforskjellene i området gir muligheter for etablering av
parkeringskjellere til bolig ved en eventuell utbygging.

Næring
Næringsvirksomheten i Nedregata består i dag av mindre
nisjebutikker. For å skape et levende sentrum i tråd med
kommunens ønsker og føringer i regionalplanen, må en
større andel av handel ligge i sentrum. Etablering av ny
handelsvirksomhet eller utvidelse av eksisterende, som blir
over 1500 kvm BRA, skal ligge innenfor indre sentrumssone (i
denne rapporten brukes begrepet sentrum). I dag ligger de store
handelsområdene på Lomoen langt fra sentrumsalternativet
Nedregata. Dette kommer til å være en stor utfordring
for sentrumsutviklingen i Nedregata, og vil med stor
sannsynlighet innebære stor handelslekkasje til de eksisterende

handelsområdene på Lomoen.
Dersom man skulle få behov for å utvide handel- eller
næringsvirksomheten på Vinstra vil dette være utfordrende på
grunn av topografiske forhold, den etablerte infrastrukturen og
den eksisterende bygningsmassen.

Fortetting
Den østre delen av Nedregata er i dag relativt tett. For å få til
en fortetting av bygninger og virksomheter langs vestsiden
av Nedregata trengs det større investeringer. Det er et stort
potensiale i å fortette andelen møteplasser på vestsiden. Per i
dag er det ikke et fortettingsbehov i Nedregata, men det er heller
ikke et stort fortettingspotensiale. Konsekvensene av å velge
dette sentrumsalternativet vil være at det er en mulighet for at det
ikke avsettes nok areal til utvikling som ønskes etablert i sentrum.

Attraktivitet
Her er det mulighet til å koble sentrum til Lågen, og mulighet for
å styrke strandkanten som møteplass og attraktivt grøntområde i
sentrum. Det ligger et stort potensiale i kulturmiljøet ved Ysteriet,
og dette kan styrkes. Nedregata er allerede i dag en etablert
gate med en småskalastruktur og åpne fasader mot gaterommet.
De korte avstandene mellom butikker gjør det attraktivt for
fotgjengere å ferdes her, og krever ikke store strukturelle
endringer. Jernbanen er et attraktivt element, men også en
barriere området, og det må etableres trygge overganger over
jernbanen for at et sentrum her skal være attraktivt.

Samlet Vinstra!
Utviklingsområde
Tyngdepunkt
Aktiv gate
Grønn forbindelse
Gang- og sykkelvei
Aktive fasader

0m
40

0m

Strategikart

200m100m
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Sentrum Lomoen
Lomoen er i dag et område med storskala, spredt bebyggelse,
bygget opp rundt bilen. Lomoen har en styrke i handelen som
finnes der i dag, som er en destinasjon for besøkende i og utenfor
Vinstra. Vinstra VGS og Vinstrahallen er viktige funksjoner på
Lomoen. Vinstraveien er både en styrke og barriere i området,
da det er få tverrkoblinger over veien, og utfordrende å etablere
et godt gatemiljø. Dette fordi veien er relativt sterkt trafikkert, og
fungerer som avlastningsvei for E6 med de føringer det gir for
etableringer inntil veien. På Lomoen er det stort arealpotensiale
for ny utvikling av både næring og bolig.

Bærekraftig transport
Den foreslåtte sentrumsavgrensingen på Lomoen inkluderer ikke
togstasjon eller expressbusstopp, og det er relativt langt å ta seg
hit til fots. Dagens infrastruktur er bygget opp rundt bilen, noe
som er svært tydelig i gatehierarkiet og lesbarheten av området.
Det er relativt stor trafikk på denne veien.
Det er utfordrende å ferdes som fotgjenger og syklist i området
i dag, spesielt om man ikke er lokalkjent. Vinstragata som
avlastningsvei for E6 legger sterke føringer på utviklingen av
Lomoen langs Vinstragata, og det er utfordrende å etablere
et trafikksikkert miljø for myke trafikanter. Det må etableres
bedre tverrkoblinger mellom nord- og sørsiden av Vinstragata.
Dette er en utfordring fra Lomoveien/ Skåbuveien og vestover
mot E6. Flere overganger her kan medføre kødannelse i av- og
påkjørselen til E6. Det er en fare at et sentrum på Lomoen vil
utvikle seg som fire deler på grunn av Vinstragata og Skåbu/
Lomoveien og de store handelsstrukturene og topografien på
vestsiden av området.
Det er i dag svært mye overflateparkering på Lomoen. For å få til
et attraktivt sentrum her må parkeringen samles for å ikke bryte
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opp sentrum, og slippe frem de gående og syklende. Dette krever
i midlertid store tiltak.

Arealdisponering
Bolig
Vinstra har per i dag ingen forventet befolkningsvekst, men det er
et behov for universelt utformede leiligheter i sentrum. Det finnes
store arealer innenfor sentrumsavgrensingen som kan nyttes til
boligutvikling, men det krever større utbygginger for å skape et
attraktivt område som passer for boliger, slik at det ikke blir et
boligområde innenfor et industriområde. Det er viktig å merke
seg at hoveddelen av boligene på Vinstra i dag allerede ligger
langt mer enn i10 minutters gange (10-minuttersbyen) utenfor
den foreslåtte sentrumsavgrensingen, og at det ikke er ventet
stor befolkningsvekst. Dette innebærer at det vil være en viss
biltrafikkmengde fra eksisterende boligfelt, og risiko for at man
fortsetter å ta bilen til sentrum, og en aktiv sentrumskjerne blir
utfordrende å etablere.

Næring
Lomoen har i dag ett stort utbud av næring. Dette innebærer at
det allerede finnes et stort underlag besøkere til ett sentrum på
Lomoen. Det er viktig at utnytte utbyggingen og investeringene
som allerede er gjort i det nye sentrumet, for slik å skape gode
synergieffekter.

Fortetting
Lomoen er i dag ett utspredt og storskala område med stort
fortettingspotensial. Å fortette eller endre eksisterende grå- og

industriarealer er ikke sannsynlig på kort sikt. De ulike delene
av Lomoen må som et startpunkt knyttes sammen med gode
forbindelser. Området kan også fortettes med grøntstruktur og
torg- og møteplasser.

Attraktivitet
Et sentrum på Lomoen krever store tiltak for å bli attraktivt.
Dagens næring- og handelsbebyggelse støtter ikke
gatestrukturene i område, og bidrar ikke til aktive gaterom.
Kontakten med Lågen er svak på grunn av høydeforskjellen.
Eksisterende grøntstruktur ved Vinstrahallen sammen med
potensialet i å åpne bekken Givra er en stor kvalitet som har en
viktig rolle i utviklingen av en grønn-blå struktur i sentrum.
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Samlet sentrum
I et samlet sentrum har man mulighet til å utnytte potensialene
som ligger på begge sidene av Lågen. Et samlet sentrum kan
gi synergieffekter gjennom å koble kultur- og naturverdiene
i det historiske Vinstra i øst med Lomoens handel- og
næringsvirksomhet, skole og idrett, og store arealpotensiale.

Næring

Bærekraftig transport

Fortetting

Et samlet sentrum er alternativet som svarer best på
effektmålene om 10-minutters byen og økt fokus på transport
til fots og med sykkel, ved å samle flest funksjoner innenfor
sentrumsavgrensingen. Det er også alternativet som svarer
best på målsettingen om gode tverrforbindelser mellom øst- og
vestsiden. Som nevt i alternativene Nedregata og Lomoen, vil
de etablerte boligstrukturene på Vinstra likevel innebære en viss
andel kjøring til sentrum.

Samlet sentrum har mulighet til stor fortetting på Lomoen, og
mindre infill-fortetting rundt Nedregata.

Arealdisponering
Bolig
Vinstra har per i dag ingen forventet befolkningsvekst, men det er
et behov for universelt utformede leiligheter i sentrum. Det finnes
store arealer innenfor sentrumsavgrensingen som kan nyttes til
boligutvikling, men det krever større utbygginger for å skape et
attraktivt område som passer for boliger, slik at det ikke blir et
boligområde innenfor et industriområde. Det er viktig å merke
seg at hoveddelen av boligene på Vinstra i dag allerede ligger
langt mer enn 10 minutters gange (10-minuttersbyen) utenfor
den foreslåtte sentrumsavgrensingen, og at det ikke er ventet
stor befolkningsvekst. Ved et samlet alternativ er det mulig med
både en større boligutvikling på Lomoen, og en mindre infillboligfortetting langs Nedregata, som begge vil oppfylle målet
om 10-minutters byen. Boligutvikling på Lomoen vil kunne dra
nytte av nærhet til gangbro og forbindelse til grøntområder med
tilkobling til Lågen.
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Alternativet støtter det etablerte handelsområdet på Lomoen,
og muliggjør synergieffekter mellom nisjehandel i Nedregata og
storskala handel på Lomoen. Alternativet har stort arealpotensiale
for ny handel- og næringsvirksomhet på Lomoen.

Attraktivitet
Et samlet sentrum legger opp til at kultur- og naturverdier på
østsiden av Lågen rundt Nedregata bevares, og grøntområdene
ved Campus Vinstra kan utvikles, og at de sammen kompletterer
hverandre gjennom å tilby ulike former for grønne uterom og
møteplasser.
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Anbefaling
Vårt forslag baserer seg på at Vinstra skal lykkes i å gjøre to ting på én gang: Både gjøre en kraftsamling omkring et valgt
sentrumsområde, men også sikre at deler av eksisterende virksomheter og funksjoner kan bli igjen som bærere av områdets
identitet og berike det levende bymiljøet som Vinstra sikter mot.
Vår anbefaling er et samlet Vinstra sentrum. Vi mener denne
sentrumsavgrensingen er den som på best måte samler
den service og de funksjoner som vi behøver i ett sentrum,
og gir potensiale og mulighet for videre fortetting. Vi tror vi
fremtidensbeste byer er steder der mennesker tiltrekkes til og
har lyst til å møtes fordi kvaliteter i miljøet, bygningskulturen og
byrommene tiltrekker dem. Slike stedet gir bedre grunnlag for
etablering av næring og verdiskapning. Det er viktig for Vinstra
som sted at det legges opp til en nærhet til sentrumsnær natur,
effektiv hverdagsforflytning til fots, på sykkel og kollektivt, og at
Vinstras innbyggere føler eierskap til hjemplassen sin.
I medvirkningsprosessen ble det tydeliggjort at både eldre
og unge vil «make Nedregata great again» (se konklusjon
fra ungdomsverksted, s.), Nedregata er for mange Vinstras
hjerte. Det finnes store kvaliteter i Nedregata med togstasjon,
nærhet til elven, eldre historisk bebyggelse og en småskala
bygningsstruktur. Nedregata har en tydelig identitet som det
historiske Vinstra sentrum, men handelsparken på Lomoen har
utarmet den handelen som tidligere lå i Nedregata. Å velge
Nedregata som Vinstras sentrums vil fortsatt innebære et splittet
Vinstra da det ikke inkluderer viktige funksjoner på Lomoen, selv
om man øker attraktiviteten med bedre møteplasser og interne
forbindelser for myke trafikanter.
Balansen mellom god bokvalitet og næringsutvikling er
sentralt for utviklingen av steder. Det er derfor viktig at
sentrumsavgrensingen ikke legger bånd på en eventuell videre
bolig- og næringsutvikling, men støtter opp de etableringer
og investeringer som allerede er gjort. Et sentrumsalternativ
i Nedregata være utfordrende på grunn av arealknapphet,
jernbanen og topografi.
Områdene rundt Lomoen har et stort befolkningsunderlag, og
er også det første man møter når man kommer fra E6. Lomoen
består av storskala infrastruktur og større bygningsvolum,
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og mangler idag møteplasser og gode forbindelser for myke
trafikanter. Handelen drar mange besøkende utenfor Vinstra,
og det finnes et stort potensial i å få nettopp disse til å besøke
dagens Vinstra sentrum i Nedregata, men dårlig kobling til
Nedregata fra Lomoen gjør at dette er en stor utfordring. Å endre
Lomoen til et sentrum som bygges opp rundt Vinstraveien vil
kunne bedre miljøet for gående og syklister i tillegg til å skape
bedre møteplasser og tverrkoblinger, men det er også svært
store områder som må transformeres og Vinstraveien som
avlastningsvei for E6 legger sterke føringer på mulighetsrommet
for utvikling langs veien. Grøntområdet rundt Vinstrahallen
er det området som enklest kan forandres som en form for
grønn fortetting og mindre pilotprosjekt. Et sentrum på Lomoen
kommer ikke til å kunne utnytte potensialet til togstasjonen,
kommunehuset eller de andre kultur- og naturverdiene rundt
Nedregata.
Dette betyr at man behøver levendegjøre både Lomoen og
Nedregata, og styrke koblingen mellom disse. Bare da kan man
vende utviklingen bort fra E6 og knytte sammen Nedregata med
de investeringer som er blitt gjort på vestsiden med det kulturelle
og naturgitte underlaget som finns på østsiden. Det er investert
for mye på begge sidene av elven til at man kan velge bort den
ene eller den andre siden. Ikke minst finnes det en sterk identitet
knyttet til Nedregata som Vinstras sentrum, som ikke går å flytte.
I dag er det store avstander mellom viktige funksjoner på Vinstra,
noe som skaper bilavhengighet. Det er viktig at Vinstra legger
tilrettelegger for folk, ikke bare bil. Det er også viktig at det
tilrettelegges for gode møteplasser og uterom for ulike grupper,
møteplasser som legger opp til flere opplevelser i sentrum enn
kun handel. Ved å samle sentrum kan man utnytte potensialet som
ligger langs østsiden av Lågen, danne grønne møteplasser med
gode solforhold og utsikt over Lågen og fjellene, og videreutvikle
grøntområdene ved Campus Vinstra.

En ny gang- og sykkelbro er en nøkkel for å knytte sammen
de to sidene. Uten den er det svært utfordrende å få til skiftet
fra et bilbasert Vinstra til et Vinstra for de som går og sykler.
Dagens gangbro ligger for langt vekk fra viktige funksjoner på
Vinstra. En ny bro har også mulighet for å bli en identitetsmarkør
for framtidens Vinstra sentrum, og skulle kunne bli et
samarbeidsprosjekt mellom private og offentlige aktører.
Nedregata bør utvikle og forsterke de verdiene som ligger der
i dag. Det finnes et stort potensial i kommunehuset som en
stor arbeidsplass med bibliotek. Å utvikle dette til et sentralt
punkt i Nedregata, som ett hus for alle, gjør at området omkring
stasjonen kan bli en sentral møteplass. Med en ny gang- og
sykkelforbindelse over elven kommer også Lomoen nærmere
togstationen. Den videre utviklingen på Lomoen må være en
megler mellom storskalahandelen og Vinstra sentrum. For å få til
et attraktivt Lomoen må det som idag er gråflater transformeres
og fortettes. Derfor er det viktigt at de investeringer som gjøres
omkring detaljehandel skjer øst for Lomoveien, og at disse
investeringene støtter en framtidig struktur. Dette legger vår
foreslåtte sentrumsavgrensing opp til.
Får man ikke til den foreslåtte broen over Lågen mener vi likevel
at «samlet» er det beste sentrumsalternativet for Vinstra. Det er
bare da man tar vare på alle de kvalitetene og investeringene som
finnes på Vinstra i dag. Uten broen vil man stå i fare for å gå glipp
av potensielle synergieffekter mellom Lomoen og Nedregata.
Uten broen vil det og være utfordrende å oppnå målsettingen om
bærekraftig transport og prioritering av myke trafikanter og gode
koblinger mellom øst og vest. Uten broen blir det desto viktigere
å etablere et effektivt kollektivtilbud i sentrum med buss og
bysykler. Konklusjonen er likevel at alternativet samlet svarer best
på kommunens og regionens føringer og målsettinger for Vinstra
sentrum.

Vinstra Sentrum 2046
Ett Vinstra 2046
For å lykkes med et samlet Vinstra tror vi det er viktig å ikke
lese valget av Vinstra sentrum som et prosjekt, men som en
overordnet og sammenkoblende prosess, som over tid, og i flere
trinn, skaper forutsetninger for en velfungerende helhet. Bare slik
kan sentrumsvalget bli det verktøyet Vinstra trenger for å svare på
de sosiale, økonomiske og miljømessige utfordringer som preger
stedet i dag.
•

Ja takk til begge sider!
Vinstra har i dag verdier på både øst og vestsiden. Det er
gjort store investeringer her, som trenger å kobles sammen.
Vi ser derfor at en ny bro er et nøkkelprosjekt som trenger å
bli etablert tidlig i prosessen.

•

Møteplasser 0-99 år!
Omdanne barrierer til møteplasser. Idag har Vinstra mye
plass, men det er dermed ikke selvsagt at dette betyr
ubegrensede mengder med resursser. I fremtiden trenger
Vinstra være bevisste med hvordan de utnytter sine
resursser, og utvikle de områdene som allerede er tatt i bruk.
Man må derfor passe på at jomfruelig mark på Vinstra ikke
tas i bruk. Vinstras store ressurs, sine innbyggere, må stilles
i sentrum, og det må skapes gode møteplasser.

•

Myke trafikanter i sentrum!
Etablere en urban mobilitet der de gående og syklende har
et klart fortrinn i bybildet.

•

Begynne med små projekt som gir stor effekt!
Slipp fram de lokale drivkreftene!

•

La kultur, handel, boliger og arbeidsplasser blomstre i
sentrum! Stimuler miksen og sikre effektiv bruk og sambruk.

•

Aktiver den sentrumsnære naturen!
Etabler attraksjoner og utvikle perlene.

•

Etablere en trygg kontakt med Lågen!

White arkitekter, 21. juni 2017
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Vi k ti g e d e l p ro s je k t
Fem viktige delprosjekt for å nå målet
om et samlet Vinstra.
Enkle tiltakt på Vinstra torg og på Campus Vinstra kan
gjennomføres på relativt kort sikt, gjennom mindre pilotprosjekter
og testbeds.
På lengere sikt vil det være viktig å få til en tett utvikling på
Lomoen, og en god grønn mobilitet.

Tett utvikling
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Vinstra torg

Ny bro

Park +

Grønn mobilitet

Aktivere Campus Vinstre

Stier langs Lågen

Kulturarrangement

Sitteplass og identitesskaper
Akebakke
Lek!
White arkitekter, 21. juni 2017
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