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Innledning
Den tredje av tre verkstedsamlinger i prosjektet «Vinstra 2046» ble arrangert på Peer
Gynt Hotel & Spiseri 5. februar 2018. Alle tre verkstedsamlingene har blitt ledet av
ekstern prosessleder fra Statens vegvesen, og har hatt deltakere fra befolkningen,
næringsliv, frivillighet, kommuneadministrasjonen og kommunepolitikere.

Hensikten med den tredje samlingen var å presentere den overordnede strategiskissen
utarbeidet av White arkitekter basert på innspill fra verkstedsamling 2, og få
tilbakemeldinger på denne fra befolkningen. Deltakerne ble organisert i arbeidsgrupper
som gav tilbakemeldinger på hvilke tiltak de mente var viktigst.

Presentasjon av sentrumskonsept ved White arkitekter
Nord-Fron er både kommuneorganisasjonen, næringsliv, innbyggere, hytteeiere, lag,
foreninger og politikere. Vi skal være en attraktiv, offensiv, positiv, nyskapende og
ansvarlig kommune. Vinstra skal lykkes i å gjøre to ting på en 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.

Anbefalingskart fra White arkitekter



White presenterte syv overordnede målsetninger for å realisere denne visjonen:

1. Ja takk til begge sider av Lågen

2. Etablere møteplasser for 0-99 år

3. Tilrettelegge for myke trafikanter i sentrum

4. Begynne med små prosjekter som gir stor effekt

5. La kultur, handel, boliger og arbeidsplasser blomstre i sentrum

6. Aktivere den sentrumsnære naturen

7. Etablere en trygg kontakt med Lågen

Tilbakemelding til White arkitekter fra gruppene
Etter White sin presentasjon var det satt av 30 minutter til gruppediskusjon der
gruppene kom med tilbakemeldinger og spørsmål til White.

Jenny Maki –Prosjektleder White arkitekter

Gruppe 1

Hva skal de nye byggene ved Vinstrahallen inneholde?
Er det noen grunnleggende verdier vi må ha i sentrum?
Hva er en møteplass, og hvor mange må vi ha i sentrum?



Gruppe 2

Det er utfordrende å gjøre Laugen tilgjengelig pga terreng og sterk strøm.
Det er mulig å skape kontakt med elva i området ved Ysteriet.
Gruppa er positiv til skissene for området ved Vinstrahallen
Hvordan skaper vi sentrumsfølelse i Nordre del av Nedregate?

Gruppe 3

Det er viktig at det ser fint ut, og det må stilles krav til estetisk utforming
Utnytt elva
Skap et godt gangsystem. Hvordan skape flyt inn mot sentrum?

Gruppe 4

Det må være realisme i forhold til økonomi og arkitektenes kreativitet
Byen må bygges innover og fortettes
Hva skal til for at sentrum ikke blir bilbasert slik at eksterne innbyggere
skal reise til Vinstra og parkere bilen. Autonome kjøretøy er her før vi
bygger ny gang- og sykkelbru.

Gruppe 5

Gruppa er positive til helhetsbilde som presenteres og enighet om et
felles sentrum.
Det er positivt at Givra åpnes, men bekken er tørr mye av tida.
Den foreslåtte brua må være en møteplass i seg selv, men møteplasser på
hver side. Hvordan kan vi skape trygge akser langs Lågen?

Gruppe 6

Gruppa er ikke uenig med arbeidsskissen som har blitt presentert
Hvordan knytter vi sammen parkområdet ved Vinstrahallen med
næringsområdet sør for Vinstragata?

Gruppe 7

Gyntestien er en kjempeide, og bør også utvides nedover mot Vinstraelva
Grøntområdet ved Vinstrahallen bør ikke være for stort og dekke hele
området
Det er behov for mere parkering ved Vinstra stasjon.

Gruppe 8

Gruppa er usikre på om det egentlig er mangel på gang-og sykkelveier,
og i så fall hva som er de kritiske punktene
Stiller spørsmål ved om det er behov for ny bussplass ved VVS, og om
dette området ikke heller kunne brukes til parkområde.
Det er positivt med nye grøntområder, men disse må også vedlikeholdes.



 Er usikre på om Vinstragata egner seg som hovedgate. Skal foretningeer
rette seg mot Vinstragata, eller bør det heller lages en kvartallstruktur
inne på området.
Hvordan skal vi ta vare på den historiske identiteten med gamle bygg –
slik som Gamle banken, Ysteriet, Hondshusgården, Skådenhuset mv.
Hvordan skaper vi attraktive møteplasser for tilreisende slik at de ser at
på Vinstra er det noe ekstra?

Gruppe 9

Det er behov for estetiske retningslinjer
GE-bygget kan flyttes og erstattes med boliger/møteplasser
Den nye brua bør bygges nærmere Vinstraelva. Lågen er her mye
smalere, og brua kan bygges for en fjerdedel av prisen.

Viktige delprosjekter
Det ble presentert fem delprosjekter arkitektene ser som serlig vitige for å nå målet.

Visjonstegning for grønnstruktur/park ved Givra gjennom Lomoen



Utvikle en attraktiv grønnstruktur/park ifm. flomsikring av Givra

Vinstra Torg –Videreutvikle torgfunksjonen mellom kommunehuset og
Vinstra stasjon som ble etablert med «Palmerhaven».

Ny gang- og sykkelbru over Lågen som skaper en mere direkte
sammenknytting mellom fokusområdet i Nedregata
(Kommunehuset/stasjonen) og fokusområdet i Lomoen
(Vinstrahallen)

Ivareta grønn mobilitet innenfor sentrum og sammenbundet med
grøntområdene/nærturområdene innenfor og rundt Vinstra by

Sikre en tett utvikling, og utvikling av kvadraturstruktur i Lomoen

Hva er de tre viktigste tiltakene vi må gjennomføre?
Gruppene brukte 20 minutter på diskutere ulike tiltak, og ble bedt om å presentere det
de anså som de tre viktigste tiltakene som bør gjennomføres.

Joel Hördin –Landskapsarkitekt White arkitekter



Gruppe 1

Området ved Vinstrahallen er svert viktig. Folk avler folk, og aktiviteter,
slik som Kunst, kultur, og gjerne et lokalt kulturprosduksjonssenter eller
roatating artists, bør samlokaliseres. Koblingen mot VVS blir viktig for
utviklingen av området.
Bygg ut et stinett med Vinstrahallen som naturlig utgangspunkt.
Campingplass og mere bruk av Lågen, med stinett langs elva.

Gruppe 2

Prioritere det som skjer rundt vinstrahallen. Givra må uansett sikres.
Dette er lavthengende frukt, og det er allerede satt av penger. Helsehus,
og gjerne også kultur, bør samles der.
På Hoteltomta i Nedregate er det mulig å sette opp et bygg som løser fire
utfordringer; Parkering i kjeller, boliger, virksomhet på gateplan mot
Nedregate og planfri kryssing av jernbanen.
Gyntestien fortsetter på vestsiden
Stasjonsparken bør bli etforskjønna gangområde.

Gruppe 3

Planovergang og bru er viktig for å knytte sentrum sammen og gjøre det
enkelt å ta seg fram.
Vi trenger arenaer som gjør det enklere å arrangere ting. Torg og
«lekeplass»/møteplass.
Det er viktig å få plassert helsestasjon. Helsestasjon er viktig for
ungdommen, og bør gjerne ligge nærme VVS.

Gruppe 4

Det viktigste nå er å ferdigstille strategien med en tiltaksplan og
grunnskisse
Bygg gangfelt på byrebrua og fortett ved brohodene
Fjern det som ikke skal ligge i sentrum, og gjør det attraktivt for
investorene
Rydd opp i krysset ved Vinstra handelspark

Gruppe 5
Gruppa klarte ikke å samle seg om tre tiltak.

Ta tak i området Vinstrahallen og samle mye ned der.
Kombinere handel, kultur arbeidsplasser, bolig og møteplasser.
Bru er et langsiktig mål
Bygg planfri kryssing av jernbanen ved stasjonen
Styrket langtidsparkering ved stasjonen
Lekeplass ved stasjonsområdet i Nedregate
Bygg gyntesti også på vestsida av Lågen



 Rydde opp i krysset ved Vinstra handelspark
Det bør være 40-sone langs hele Vinstragata
Gjennomgangstrafikken i Nedregate bør reduseres, f.eks. ved å gjrøe gata
enveiskjørt

Gruppe 6

Utvikling av parken ved VVS er førsteprioritet
Viktig med best mulig plassering av transport
Plasser riktig virksomheter i sentrum

Gruppe 7

Første prioritet er parkanlegg ved Givra, gjerne med wifi sone, kafe og
konserarena
Krysset mellom Peer Gynt senteret og Vinstra handelspark må utbedres.
Stinett og runder ved Lågen er viktig. Gjerne sammen med kampingplass
som åpner for friluftsturisme. Her må det trekkes inn investorer.

Gruppe8

Starte utviklingen av området ved Vinstrahallen/VVS, men usikker på om
plassering av bussholdeplass er riktig.
Det bør bygges terskler i Givra, lekeplass for barnefamilier, sitteplasser,
enkel scene, og servering slik som baker i dette området.

Gruppe 9

Ferdigstille Gyntestien på begge sider av elva, også til Vinstraelva, og
etablere aktiviteter som gapahuk, fiskeplasser etc. Gyntestien bør også
kobles sammen med turstier oppover dalsidene.
Få på plass overnattingstilbud til besøkende slik som camping eller
lignende.
Starte opp arbeidet med flomsikring/grønnstruktur ved Givra og plassere
helsehus



Avslutning
Den overordna strategien som ble presentert av White arkitekter ble positivt mottatt på
verkstedsamlingen. Ingen av gruppene uttrykte mostand mot det overordnede bilde
med to hovedfokusområder som skal knyttes sammen på tvers av Lågen innenfor en
definert sentrumssone.

Alle gruppene nær som en pekte på utviklingen av området ved Vinstrahallen som et av
de høyest prioriterte tiltakene. To av gruppene ønsket ny helsestasjon lagt hit, mens
andre vektla lokalisering av kulturtilbud til området. Tiltakene er ikke gjensidig
utelukkende, og tilbakemeldingene er i tråd med verkstedsamling 2, der mange grupper
ønsket kultur, offentlig formål og grøntstruktur til dette området.

Utviklingen av et stinett langs elva og videre er det også bred enighet om. Gruppene
synes generelt å være enige om behovet for en gang-og sykkelforbindelse på tvers av
Lågen sør for dagens gangbru. En av gruppene ønsket å bygge denne så langt sør som
Vinstraelva, og en gruppe ønsket den tilknyttet Byrebrua.

Det var også mange som tok opp behovet for et overnattingstilbud eller camping på
Vinstra, gjerne tilknyttet elva.

Verkstedsamlingen var preget av godt og bredt oppmøte, og gode engasjerte
gruppediskusjoner. Tilbakemeldingene på samlingen bærer preg av betydelig konsensus
om de overordnede linjene i den videre utviklingen og satsingsområdene.

Håkon Hermansson
Vinstra 8. april 2018
Slutt



Vedlegg 1: Program

Hvordan skal vi klare å utvikle en sammenhengende by på tvers av Gudbrandsdalslågen,
og hvilke tiltak må vi gjennomføre for å klare det? Endelig program for
verkstedsamlingen 5. februar er nå klart. Dette er den siste av tre verkstedsamlinger i
prosjektet.

Mat, kaffe og registrering fra kl 14.45. Pauser underveis. Håper så mange som mulig
melder seg på i forkant slik at vi kan beregne riktig mengde mat og drikke, men ingen vil
bli avvist i døra. Spørsmål kan rettes til Håkon Hermansson på telefon 91874156, eller
epost; hakon.hermansson@nord-fron.kommune.no

Program for verkstedsamling 5. februar

1500 Velkommen ved ordfører Rune Støstad

1520 Oppsumering av verkstedsamlng 2

1530 Presentasjon av sentrumskonseptet v/White arkitekter

1600 Gruppediskusjon

1630 White arkitekter svarer på spørsmål fra gruppediskusjonen

1650 To gode naboer –hva kan vi lære av hverandre

Foredrag ved Ole Aasaaren om Sel kommune sine erfaringer fra
bystrategiarbeidet på Otta.

1710 Presentasjon av tiltak v/White arkitekter

1740 Hva er de tre viktigste tiltakene som bør gjennomføres på Vinstra
(gruppediskusjon)

1800 Veien videre v/prosjektleder Håkon Hermansson

1830 Slutt

Tid: 5. februar, 15:00-18:30

Sted: Peer Gynt Hotel&Spiseri

Påmelding: post@nord-fron.kommune.no

mailto:hakon.hermansson@nord-fron.kommune.no


Vedlegg 2: Deltakerliste
Enkelte deltakere har ikke blitt registrert ved ankomst, eller ankommet etter oppstart.

Aud Hove

Amund Lo

Ann Sofie Møller

Anne Gunn Brendstuen

Arne Sandbu

Aud Lunde Renshusløkken

Anne Marie Olstad

Anne Sletten

Anne Kari Aspeslåen

Borgny Sletten

Bjørn Kvernstuen

Bjørn Bakken

Eivind Tagestad

Einar Rønningen

Erik Tøftestuen

Egil Tofte

Finn Hellebergshaugen

Geir Egil Budsberg

Geir Bjørkavåg

Geir Hesttreet

Gunnar Granberg

Guro Selfor Lund

Gunhild Haugum

Hanne Hvattum

Hans Sandviken

Håkon Hermansson

Iver Lo

Ingrid Øvsteng

Ingrid Melby

Ivar Spjotum

Joel Hordin



Jenny Maki

Jørgen Varpestuen

Kitty Killi Jevne

Kjersti Moltubakk

Morten Randen

Nils Hagen

Olaf Giverhaug

Ole Flækkøy

Ole Magnus Røen

Ole Aasaaren

Ole Kristian Sørli

Paal Søberg

Patrick Huse

Per Ståle Haverstad

Pål Gunnar Brandvold

Ragnar Jacobsen

Rune Støstad

Ragnhild Marie R. Hegge

Sverre Sætre

Terje Abrahamsen

Trond Slåen

Tone Anita Kvernstuen

Trond Skurdal

Torgeir Rundsveen

Tom Nøvik

Vegard Asphoug

Vegard Moshagen

Ådne Fagervold


