Vinstra2046 - Rapportfra
Verkstedsamling3

PeerGynt Hotel og spiseri
5. februar 2018

Innledning
Den tredje av tre verkstedsamlingeri prosjektet «Vinstra 2046» ble arrangert på Peer
Gynt Hotel & Spiseri 5. februar 2018. Alle tre verkstedsamlingenehar blitt ledet av
ekstern prosesslederfra Statens vegvesen,og har hatt deltakere fra befolkningen,
næringsliv,frivillighet, kommuneadministrasjonen
og kommunepolitikere.
Hensiktenmed den tredje samlingenvar å presentereden overordnedestrategiskissen
utarbeidet av White arkitekter basert på innspill fra verkstedsamling 2, og få
tilbakemeldingerpå denne fra befolkningen.Deltakerneble organiserti arbeidsgrupper
som gavtilbakemeldingerpå hvilke tiltak de mente var viktigst.

Presentasjon
av sentrumskonsept
ved White arkitekter
Nord-Froner både kommuneorganisasjonen,
næringsliv,innbyggere,hytteeiere,lag,
foreningerog politikere. Vi skalværeen attraktiv, offensiv,positiv, nyskapendeog
ansvarligkommune.Vinstraskallykkesi å gjøre to ting på en gang:Bådegjøre en
kraftsamlingomkringet valgt sentrumsområde,men ogsåsikre at deler av eksisterende
virksomheterog funksjonerkan bli igjen som bærereav områdetsidentitet og berike
det levendebymiljøet som Vinstrasikter mot.

Anbefalingskartfra White arkitekter

White presentertesyvoverordnedemålsetningerfor å realiseredennevisjonen:
1. Jatakk til beggesider av Lågen
2. Etableremøteplasserfor 0-99 år
3. Tilretteleggefor myke trafikanter i sentrum
4. Begynnemed småprosjektersom gir stor effekt
5. Lakultur, handel,boliger og arbeidsplasserblomstre i sentrum
6. Aktivereden sentrumsnærenaturen
7. Etablereen trygg kontakt med Lågen

Tilbakemelding
til White arkitekterfra gruppene
Etter White sin presentasjonvar det satt av 30 minutter til gruppediskusjonder
gruppenekom med tilbakemeldingerog spørsmåltil White.

JennyMaki –Prosjektleder White arkitekter
Gruppe1

Hvaskalde nye byggeneved Vinstrahalleninneholde?
Er det noen grunnleggendeverdier vi må ha i sentrum?
Hvaer en møteplass,og hvor mangemå vi ha i sentrum?

Gruppe2

Det er utfordrende å gjøreLaugentilgjengeligpgaterreng og sterk strøm.
Det er mulig å skapekontakt med elva i området ved Ysteriet.
Gruppaer positiv til skissenefor området ved Vinstrahallen
Hvordanskapervi sentrumsfølelsei Nordre del av Nedregate?
Gruppe3

Det er viktig at det ser fint ut, og det må stilles krav til estetiskutforming
Utnytt elva
Skapet godt gangsystem.Hvordanskapeflyt inn mot sentrum?
Gruppe4

Det må værerealismei forhold til økonomiog arkitekteneskreativitet
Byenmå byggesinnover og fortettes
Hvaskaltil for at sentrumikke blir bilbasertslik at eksterneinnbyggere
skalreisetil Vinstraog parkerebilen. Autonomekjøretøyer her før vi
byggerny gang-og sykkelbru.
Gruppe5

Gruppaer positive til helhetsbildesom presenteresog enighetom et
felles sentrum.
Det er positivt at Givraåpnes,men bekkener tørr mye av tida.
Denforeslåtte brua må væreen møteplassi segselv,men møteplasserpå
hver side.Hvordankan vi skapetryggeakserlangsLågen?
Gruppe6

Gruppaer ikke uenig med arbeidsskissen
som har blitt presentert
Hvordanknytter vi sammenparkområdetved Vinstrahallenmed
næringsområdetsør for Vinstragata?
Gruppe7

Gyntestiener en kjempeide,og bør ogsåutvidesnedovermot Vinstraelva
Grøntområdetved Vinstrahallenbør ikke værefor stort og dekkehele
området
Det er behov for mere parkeringved Vinstrastasjon.
Gruppe8

Gruppaer usikrepå om det egentliger mangelpå gang-og sykkelveier,
og i såfall hva som er de kritiske punktene
Stiller spørsmålved om det er behovfor ny bussplassved VVS,og om
dette området ikke heller kunne brukestil parkområde.
Det er positivt med nye grøntområder,men dissemå ogsåvedlikeholdes.

Er usikrepå om Vinstragataegnersegsom hovedgate.Skalforetningeer
rette segmot Vinstragata,eller bør det heller lagesen kvartallstruktur
inne på området.
Hvordanskalvi ta vare på den historiskeidentiteten med gamlebygg–
slik som Gamlebanken,Ysteriet,Hondshusgården,
Skådenhusetmv.
Hvordanskapervi attraktive møteplasserfor tilreisendeslik at de ser at
på Vinstraer det noe ekstra?
Gruppe9

Det er behov for estetiskeretningslinjer
GE-byggetkan flyttes og erstattesmed boliger/møteplasser
Dennye brua bør byggesnærmereVinstraelva.Lågener her mye
smalere,og brua kan byggesfor en fjerdedel av prisen.
Viktigedelprosjekter
Det ble presentert fem delprosjekterarkitekteneser som serligvitige for å nå målet.

Visjonstegningfor grønnstruktur/park ved Givra gjennom Lomoen

Utvikle en attraktiv grønnstruktur/parkifm. flomsikringav Givra

VinstraTorg–Videreutvikle torgfunksjonenmellom kommunehusetog
Vinstrastasjonsom ble etablert med «Palmerhaven».
Ny gang-og sykkelbruover Lågensom skaperen mere direkte
sammenknyttingmellom fokusområdeti Nedregata
(Kommunehuset/stasjonen)
og fokusområdeti Lomoen
(Vinstrahallen)
Ivaretagrønnmobilitet innenfor sentrum og sammenbundetmed
grøntområdene/nærturområdeneinnenfor og rundt Vinstraby
Sikreen tett utvikling,og utvikling av kvadraturstrukturi Lomoen

Hvaer de tre viktigstetiltakenevi må gjennomføre?
Gruppenebrukte 20 minutter på diskutereulike tiltak, og ble bedt om å presenteredet
de ansåsom de tre viktigstetiltakene som bør gjennomføres.

JoelHördin –LandskapsarkitektWhite arkitekter

Gruppe1

Områdetved Vinstrahallener svert viktig. Folkavler folk, og aktiviteter,
slik som Kunst,kultur, og gjerneet lokalt kulturprosduksjonssenter
eller
roatating artists, bør samlokaliseres.Koblingenmot VVSblir viktig for
utviklingenav området.
Byggut et stinett med Vinstrahallensom naturlig utgangspunkt.
Campingplass
og mere bruk av Lågen,med stinett langselva.
Gruppe2

Prioritere det som skjer rundt vinstrahallen.Givramå uansett sikres.
Dette er lavthengendefrukt, og det er alleredesatt av penger.Helsehus,
og gjerneogsåkultur, bør samlesder.
PåHoteltomta i Nedregateer det mulig å sette opp et byggsom løserfire
utfordringer; Parkeringi kjeller, boliger, virksomhetpå gateplanmot
Nedregateog planfri kryssingav jernbanen.
Gyntestienfortsetter på vestsiden
Stasjonsparkenbør bli etforskjønna gangområde.
Gruppe3

Planovergangog bru er viktig for å knytte sentrum sammenog gjøredet
enkelt å ta segfram.
Vi trenger arenaersom gjør det enklereå arrangereting. Torgog
«lekeplass»/møteplass.
Det er viktig å få plasserthelsestasjon.Helsestasjoner viktig for
ungdommen,og bør gjerneliggenærmeVVS.
Gruppe4

Det viktigstenå er å ferdigstillestrategienmed en tiltaksplanog
grunnskisse
Bygggangfeltpå byrebruaog fortett ved brohodene
Fjerndet som ikke skalliggei sentrum, og gjør det attraktivt for
investorene
Ryddopp i kryssetved Vinstrahandelspark
Gruppe5

Gruppaklarte ikke å samlesegom tre tiltak.
Tatak i området Vinstrahallenog samlemye ned der.
Kombinerehandel,kultur arbeidsplasser,bolig og møteplasser.
Bru er et langsiktigmål
Byggplanfri kryssingav jernbanenved stasjonen
Styrketlangtidsparkeringved stasjonen
Lekeplassved stasjonsområdeti Nedregate
Bygggyntestiogsåpå vestsidaav Lågen

Ryddeopp i kryssetved Vinstrahandelspark
Det bør være40-sonelangshele Vinstragata
Gjennomgangstrafikken
i Nedregatebør reduseres,f.eks.ved å gjrøegata
enveiskjørt
Gruppe6

Utviklingav parkenved VVSer førsteprioritet
Viktig med best mulig plasseringav transport
Plasserriktig virksomheteri sentrum
Gruppe7

Førsteprioritet er parkanleggved Givra,gjernemed wifi sone,kafe og
konserarena
Kryssetmellom PeerGynt senteret og Vinstrahandelsparkmå utbedres.
Stinett og runder ved Lågener viktig. Gjernesammenmed kampingplass
som åpner for friluftsturisme. Her må det trekkesinn investorer.
Gruppe8

Starteutviklingenav området ved Vinstrahallen/VVS,
men usikkerpå om
plasseringav bussholdeplass
er riktig.
Det bør byggesterskler i Givra,lekeplassfor barnefamilier,sitteplasser,
enkel scene,og serveringslik som baker i dette området.
Gruppe9

FerdigstilleGyntestienpå beggesider av elva,ogsåtil Vinstraelva,og
etablereaktiviteter som gapahuk,fiskeplasseretc. Gyntestienbør også
koblessammenmed turstier oppoverdalsidene.
Fåpå plassovernattingstilbudtil besøkendeslik som campingeller
lignende.
Starteopp arbeidet med flomsikring/grønnstrukturved Givraog plassere
helsehus

Avslutning
Denoverordnastrategiensom ble presentert av White arkitekter ble positivt mottatt på
verkstedsamlingen.Ingenav gruppeneuttrykte mostandmot det overordnedebilde
med to hovedfokusområdersom skalknyttes sammenpå tvers av Lågeninnenfor en
definert sentrumssone.
Alle gruppenenær som en pekte på utviklingenav området ved Vinstrahallensom et av
de høyestprioriterte tiltakene. To av gruppeneønsketny helsestasjonlagt hit, mens
andre vektla lokaliseringav kulturtilbud til området. Tiltakeneer ikke gjensidig
utelukkende,og tilbakemeldingeneer i tråd med verkstedsamling2, der mangegrupper
ønsketkultur, offentlig formål og grøntstrukturtil dette området.
Utviklingenav et stinett langselva og videre er det ogsåbred enighet om. Gruppene
synesgenereltå væreenigeom behovetfor en gang-og sykkelforbindelsepå tvers av
Lågensør for dagensgangbru.Enav gruppeneønsketå byggedenneså langt sør som
Vinstraelva,og en gruppeønsketden tilknyttet Byrebrua.
Det var ogsåmangesom tok opp behovetfor et overnattingstilbudeller campingpå
Vinstra,gjerne tilknyttet elva.
Verkstedsamlingen
var preget av godt og bredt oppmøte,og godeengasjerte
gruppediskusjoner.Tilbakemeldingenepå samlingenbærer preg av betydeligkonsensus
om de overordnedelinjene i den videre utviklingenog satsingsområdene.

HåkonHermansson
Vinstra8. april 2018
Slutt

Vedlegg1: Program
Hvordanskalvi klare å utvikle en sammenhengendeby på tvers av Gudbrandsdalslågen,
og hvilke tiltak må vi gjennomførefor å klare det? Endeligprogramfor
verkstedsamlingen5. februar er nå klart. Dette er den siste av tre verkstedsamlingeri
prosjektet.
Mat, kaffe og registreringfra kl 14.45.Pauserunderveis.Håperså mangesom mulig
melder segpå i forkant slik at vi kan beregneriktig mengdemat og drikke, men ingenvil
bli avvisti døra.Spørsmålkan rettes til HåkonHermanssonpå telefon 91874156,eller
epost; hakon.hermansson@nord-fron.kommune.no

Programfor verkstedsamling5. februar
1500Velkommenved ordfører RuneStøstad
1520Oppsumeringav verkstedsamlng2
1530Presentasjonav sentrumskonseptetv/White arkitekter
1600Gruppediskusjon
1630White arkitekter svarer på spørsmålfra gruppediskusjonen
1650To gode naboer –hva kan vi lære av hverandre
Foredragved Ole Aasaarenom Selkommunesineerfaringerfra
bystrategiarbeidetpå Otta.
1710Presentasjonav tiltak v/White arkitekter
1740Hva er de tre viktigste tiltakene som bør gjennomførespå Vinstra
(gruppediskusjon)
1800Veien videre v/prosjektleder HåkonHermansson
1830Slutt

Tid: 5. februar, 15:00-18:30
Sted:PeerGynt Hotel&Spiseri
Påmelding:post@nord-fron.kommune.no

Vedlegg2: Deltakerliste
Enkeltedeltakerehar ikke blitt registrert ved ankomst,eller ankommetetter oppstart.

Aud Hove
AmundLo
Ann SofieMøller
AnneGunnBrendstuen
Arne Sandbu
Aud LundeRenshusløkken
AnneMarie Olstad
AnneSletten
AnneKariAspeslåen
BorgnySletten
BjørnKvernstuen
BjørnBakken
EivindTagestad
EinarRønningen
ErikTøftestuen
EgilTofte
FinnHellebergshaugen
Geir EgilBudsberg
Geir Bjørkavåg
Geir Hesttreet
GunnarGranberg
Guro SelforLund
GunhildHaugum
HanneHvattum
HansSandviken
HåkonHermansson
Iver Lo
Ingrid Øvsteng
Ingrid Melby
Ivar Spjotum
JoelHordin

JennyMaki
JørgenVarpestuen
Kitty Killi Jevne
KjerstiMoltubakk
Morten Randen
Nils Hagen
Olaf Giverhaug
Ole Flækkøy
Ole MagnusRøen
Ole Aasaaren
Ole KristianSørli
PaalSøberg
PatrickHuse
Per StåleHaverstad
PålGunnarBrandvold
RagnarJacobsen
RuneStøstad
RagnhildMarie R.Hegge
SverreSætre
TerjeAbrahamsen
TrondSlåen
ToneAnita Kvernstuen
TrondSkurdal
TorgeirRundsveen
Tom Nøvik
VegardAsphoug
VegardMoshagen
ÅdneFagervold

