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PRINSIPPSKISSEN 

-  forklaring

Gjøvik gårds venneforening har tatt initiativ til å undersøke muligheten for 
etablering av en elvepromenade langs Hunnselva på Gjøvik gård. Ideskissen 
bygger videre på mulighetsskissen for Gjøvik gård, utarbeidet av Feste Kapp 
mai 2011.

Det er i dag ingen særskilt opparbeiding av elvekanter eller gangmuligheter 
langs elva. Elvekantene er bygget opp med grov sprengstein. Dette skaper 
en fysisk så vel som visuell barriere til vannet. Dette er uheldig da man i 
dag opplever at parken har «vendt ryggen» til elva. Arealet er tidvis meget 
gjengrodd. Ulike enkeltstående trær eller mindre tregrupper dominerer de 
grønne arealene langs elvekanten.

Elvens skråninger på langs Gjøvik gård har varierende bredder og dybder, 
men overordnet er det langs denne strekningen av Hunnselva i Gjøvik at det 
er minst høydeforskjell mellom elven og parkens terreng. Dette gir et godt 
grunnlag for å etablere en promenade og oppholdsplasser langs vannet uten 
at tiltaket blir for stort og vanskelig.

Å oppholde seg tett ved vannet er som kjent en uvurderlig kvalitet og i et 
byrom/ park genererer dette stor aktivitet og trivsel. Generelt har Gjøvik gård et 
større potensiale for tilrettelagt bruk, aktivitet og bevegelse, og da særlig med 
tanke på kontakten til elva.

Gjøvik kommune er ressurskommune for universell utforming og målet er 
generelt å styrke tilretteleggingen av felles rekreasjonsarealer, gater og byrom.   
Et universelt utformet friområde skal inkludere alle – uten at anlegget fremstår 
som spesielt tilrettelagt for en bestemt gruppe. 
En promenade utformet etter kravene til universell utforming, vil ikke bare 
styrke parkens utfoldelsemuligheter i seg selv, men gi mennesker med nedsatt 
funksjonsevne en mulighet til å komme tett på vannet i Gjøvik sentrum.

Det foreslås en promenade lagt så tett inntil elvekanten som mulig. 
Materialene som benyttes må inngå i en sammenheng med parken, og ha 
mer «naturpreg» enn urbant preg. I denne presentasjonen foreslås det at 
promenaden bygges opp ved at elvekanten ryddes og at murer og plastring 
reetableres. Selve stien etableres som en grusgang. 

Det er presentert flere referanser i prosjektet. Disse er ikke nødvendigvis 
direkte overførbare, men skal vise lignende eksempler. En konkret promenade 
på Gjøvik gård må stedstilpasses de enkelte forhold samt inngå i en god 
sammenheng med parken i øvrig. En fremtidig promenade bør dessuten ses i 
sammenheng med eventuell fremtidig gangbro. 

Det foreslås i tillegg til promenaden 2-3 mindre oppholdsrom/ brygger/ 
fiskeplasser som hekter seg på promenaden. Det vises til eksempler på 
plattformer/brygger i tre hvor man kan oppholde seg ved vannet. 
Inventar i form av belysning, benker, søppelspann langs promenaden bør 
inngå i en formmessig sammenheng. 
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Broen ved Niels Ødegaardsgate. Området ved Niels Ødegaarsdgate har dypere elveskråninger 
enn resten av strekningen.

På deler av strekningen grenser elveskråningen til 
parkeringsplassen.

Sonen mellom parkeringen og elvekanten er bred og arealmessig 
vil det være uproblematisk å etablere en promenade hele vegen 
langs vannet.

Elvekanten sett mot sør. Elvekanten sett mot Storgata 10.
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Sett mot “Mølla”. Strekningen som vises på bildet har den minste høydeforskjellen 
mellom parken og vannet. Parken oppleves som mest åpen i dette 
området og det er kontakt til vannet.

Elveterrassene er karakteristiske for deler av strekningen.

I dag dominers skråningene av sprengstein og enkeltstående trær. 
Elvestrekningen er tidvis meget gjengrodd.

Det er karakteristisk at elva har en grønn parkside og en “urban 
byside”. Dette er trekk som bør forsterkes gjennom utformingen og 
materialebruken.
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REFERANSER

 -  eksempler på promenader / tilrettelagt turveg

Krohnegården turveg i Bergen. Bildene viser et eksempel på turveg langs vannkant oppbygget med kalksteinsblokker.  
Turområdet er tilrettelagt for bevegelseshemmede.
Kilde: http://landskapsarkitektur.no/?nid=54579&lcid=1044

Eksempelet viser en tilrettelagt turveg i Oslo kommune. Ved bruk av “enkle” og naturlige materialer som kalksteinsbloker og grusdekke føyer tiltaket seg inn i 
parken/naturen på en vakker måte. 
Kilde: http://landskapsarkitektur.no/?nid=54614&lcid=1044

Bragernes elvepark, Drammen. Bragernes elvepark er en del av turvei-
nettet langs Drammenselva
Her er det også brukt natursteinsblokker, grus og plen.
Kilde: Nettet

Gangveg langs vann.
Kilde: Ukjent



REFERANSER

 -  eksempler oppholdsrom / “brygger” langs vannet

Eksempel på oppholdsplasser ved “å en” i Århus, Danmark. “Plattformene” er utformet i tre og trærne er integret og ivaretatt i utformingen.
Kilde: Eget foto

Eksempel på oppholdsnisje langs vannet i Ormsund, Oslo.
Kilde: http://www.st-landskap.no/

Eksempel på opparbeiding langs elv, Nedre Leirfoss ved Nidelva, Trondheim. Her er promenaden og oppholdsarealene lagt i to 
ulike nivåer. Prosjektet fra 2009 var et pilotprosjekt for universell utforming. Langs elvekanten er muligheten for å komme ut i elva 
styrket gjennom bygging av "rause" trebrygger.
Kilde: http://biblioteket.husbanken.no/arkiv/dok/3296/parknedreleirfoss.pdf



REFERANSER

 -  materialer og elementer

Kalkstein er en lokal forekomst og bruk av kalksteinsmurer har lange tradisjoner i distriktet. 
Materialet er robust, vakkert og stedeseget og brukt i flere anlegg tett på Gjøvik gård. Bildet er 
av murene foran “Brenneriet” på motsatt elveside av Gjøvik gård.
Kilde: Eget bilde

Det finnes mange fine parkbenker på markedet. Her vises to eksempler fra GHform. 
Benkene bør plasseres flere steder langs promenaden og spesielt i forbindelse med 
“oppholdsrommene”.
Kilde: www.ghform.dk

Bruk av grus på gangstiene bygger videre på parkens eksisterende utforming og er et flott 
og praktisk dekke til stier. Gjøvik gård-siden av Hunnselva har mer preg av “natur” enn 
urbant byrom. Dette bør gjenspeiles i materialevalget.

Bildet viser eksempel på parkarmatur som er brukt i kulturstredet (langs Hunnselva) på Gjøvik.  
Produktet finnes i ulike høyder samt lyspullerter.  Belysningen langs elvepromenaden bør 
inngå i en helhetlig belysningsplan for anlegget.
Kilde: www.ghform.dk

Alt parkinvantar fra informasjonstavler til søppelspann bør 
inngå i en sammenheng i anlegget.


