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Ledende på bærekraftig vekst i Gjøvik kommune 

Ut fra visjonen "Universitetsbyen Gjøvik - ledende i bærekraftig vekst og utvikling" er 
det trukket opp fem overordnede plangrep som vi skal legge til grunn for arbeidet 
med en bærekraftig samfunnsutvikling:

▪ Gjøvik skal bli mer BY – et urbant og attraktivt regionsenter ved Mjøsa.
▪ Gjøvik skal være attraktiv universitetsby – med teknologikompetanse og 

innovasjonskraft
▪ Gjøvik skal drive offensiv næringsutvikling – for bedriftsetableringer og 

arbeidsplassvekst
▪ Gjøvik skal være ledende miljø- og klimakommune – kjent for bærekraftige 

prioriteringer
▪ Gjøvik skal ha velferd, trygghet og livskvalitet – med gode kommunale tjenester 

og tilbud



▪ Byen lanserte sin klimaplan for perioden 2018-
2022 i april 2018

▪ Målsettingen er å redusere klimagassutslippene 
med 20 % innen utgangen av perioden 2018-2022

▪ Sektorovergripende planverk som inkluderer 
totalt 76 tiltak for å redusere kommunens 
klimagassutslipp

▪ Et sentralt element i klimaplanen er 
tilrettelegging og oppmuntring til etablering av 
grønn og bærekraftig forretningsutvikling

▪ Grønn mobilitet og utnyttelsen av bio-baserte og 
fornybare byggematerialer med lavt CO2-utslipp 
står også sentralt i planen

Lokal klimapolitikk og utslippsmål!



Hovedpunkter i klimaplanen – Tiltak på gang

• Revisjon av klimaplan 2018-2022 (planforslag legges 
frem før jul)

• Etablering av klimaråd (jf. politisk skifte – sak fremmes 
vedr. prosess for etablering og gjennomføring)

• Handlingsprogram og tiltaksplan for plastfrikommune

• Gevinstanalyse og handlingsplan for grønne 
offentlige innkjøp, jf. krav i klimaplan om 30% vekting 
miljø og klima

• Belønningsordning for miljø- og klimavennlige 
reisevaner (insentiv ordning)

• Etablering av bærekraftig og bio-basert næringspark 
på Skjerven (jf. bioSIOP) -

• Utrullering av el-bysykkelordning våren 2020

• Etablering av sykkelhotell

• Etablere nye kommunale ladepunkter for el-biler



Komparativt fortrinn for grønn omstilling 
innen bioøkonomien

▪ Gjøvikregionen har et vesentlig konkurransefortrinn til å ta en 
ledende posisjon innenfor bio-økonominæringen både nasjonalt og 
internasjonalt

▪ Regionen har stor tilgang på bio-ressurser, tradisjon for bærekraftig 
forvaltning, et etablert bio-basert næringsliv og høy kunnskap 
innenfor relevant teknologi og markedsområder

▪ Den samlede verdiskaping innenfor de tradisjonelle bioøkonomiske
næringene i Innlandet var på rett over 10 milliarder norske kroner i 
2018. 

▪ Dette er betydelig og utgjør  rett under 8 % av Fastland-Norges 
samlede verdiskaping i disse næringene (hvor havbruk er inkludert)  



Skogbruket i  Gjøvikregionen har en sentral rolle 
i  nasjonal klimasammenheng! 

▪ Skogarealet i Gjøvik utgjør ca. 490.000 
dekar og produksjonsevnen er 250.000 
m3 per år

▪ Årlig hogstkvantum ca. 200.000 m3

▪ Årlig opptak av karbon i skog ca. 
175.000 tonn CO2 i tømmer, eller 
nærmere 450.000 tonn CO2 dersom vi 
inkluderer opptak i greiner, røtter og 
topper 

▪ Satsning på tiltak i skog neste 30 år gir 
årlig økt opptak på ca. 2.300 tonn CO2

▪ Etter 50 – 100 år  vil tiltakene gi en 
økning på 15.000 tonn CO2-opptak årlig



Gjøvik har over 1000 ansatte i  biobaserte
bedrifter...  

▪ Hunton Fiber (2 fabrikker)
▪ Moelven Mjøsbruket (Biri)
▪ Natre
▪ Hoff
▪ Engers Lefsebakeri
▪ Skogplanter Østnorge
▪ Skogbrukets kursinstitutt
▪ Eidsiva Bioenergi
▪ Oplandske Bioenergi



▪ For å styrke dette verdiskapingspotensialet har kommunen, NTNU, 
Hunton, Eidsiva Bioenergi og Industribygg etablert et samarbeid for å 
utvikle en bio-basert industripark ved Skjerven Næringspark 

▪ Prosjektet skal etablere et industrielt samarbeid med en sirkulær 
tilnærming til produksjon, foredling og utnyttelse av lokale bioressurser

▪ Målsetningen er at dette vil skape muligheter for videreutvikling av 
etablert biobasert næringsliv, utvikling av nye bedrifter og nye 
«grønne» arbeidsplasser

Offentlig-privat samarbeid for å styrke 
dette verdiskapningspotensialet ...



Klimavennlig og grønn næringsutvikling 
i Gjøvik kommune - bioSIP

▪ Prosjektet skal utvikle en av de første bio-baserte
industripark med en sirkulær-økonomisk tilnærming
til produksjon

▪ Hovedprinsippet et at næringsaktører innenfor 
industrikretsløpet effektivt skal utnytte 
sidestrømmer, energistrømmer og biprodukter på en 
mer bærekraftig måte

▪ Innovasjonsprosjekt som har et stort potensial til å 
redusere klimagassutslippene fra lokal industri



Illustrasjon av bioSIP-konseptet... 
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Tilskudd på 1.3 mill. kroner fra fylkeskommune til innledende 
analyser og utredninger...

I. Energi-, produkt- og serviceanalyser for 
å definere hvilke typer produkter 
og/eller tjenester som er i 
overensstemmelse med etablering av 
en bio-basert industriell symbiose

II. Kartlegging og planlegging av logistiske 
prosesser som oppbevaring, 
infrastruktur, transport og produktflyt

III. Kompetanseutvikling, formidling og 
kommunikasjon 



Prosjektet lanseres i lokal presse – Oppland 
Arbeiderblad



Skjerven næringspark



Produksjon av bioplast...
▪ KIWI/Norgesgruppen, første generasjon plastposer av 50- 60% resirkulert 

plastfolie
▪ KIWI kjøper 125 mill. plastposer per år. Posene kjøpes for om lag 30 øre, selger 

den for 70 øre
▪ Fortjeneste 40–50 mill. kroner per år
▪ Etablere produksjon av bio-plastposer basert på skog fra distriktet



Produksjon av bio-baserte komposittmaterialer 

- Naturfiber kompositter (flax) 
- Hemp
- Kenaf forsterkede kompositter



Bio-drivstoff

Kosttilskudd

Grønn plast

Dyrefor

▪ Overskuddsvarme for produksjon om lag 50oC

Algeproduksjon og plantematerialer



Nye trefiber-isolasjonsfabrikken 
til Hunton... 



Grønne og klimavennlige kommunale 
innkjøp...

▪ Vedtatt i klimaplan at alle kommunale innkjøp skal vektes 
30% klima og miljø

▪ Kompetanseseminar for kommunalt ansatte i samarbeid 
med Direktorat for forvaltning og økonomistyring (DFØ) 
– regionale innkjøpssamarbeidet 

▪ Gevinstanalyse for grønne offentlige innkjøp basert på 
kommunens viktigste innkjøpskategorier 

▪ Anskaffelser særskilt viktig for å «bygge» nye og 
bærekraftige leverandørmarkeder som kan levere mer 
klimavennlige produkter og tjenester til det offentlige



Fjernvarmeanlegget uten sidestykke det største klima-
tiltaket i Gjøvik

• Anlegget har erstattet mer enn 70 oljekjeler i sentrum, 
Hunndalen og Nordbyen 

• Fjernvarmeanlegget i Gjøvik leverte 33GWh i 2018 til 110 
kunder

• Basert på returtre, trepellets og bioolje. 

• Varmeleveransen er forventet å øke med 70 % over de 
neste fem årene, dvs. til 57 GWh i 2021

• Økt leveranse av biomasse vil komme fra skogbruket 

Samarbeid med energimarkedet for å s ikre klimavennlig
energiforsyning og oppvarming



Rambekk blir Eidsiva’s første plusskunde
Klimavennlig energiforsyning og oppvarming



Biogass - Fra avfall til energi

10%

10% till 15 %

Bio-metan som drivstoff

90%

Bio-metan til gassnett

90%

1. Biogass produksjon

3. Bio-metan produksjon

Strøm til nett eller eget bruk

Termisk energi / varmt vann

2. Mikro gassturbiner

Avfall



Biomassehåndtering – biogassproduksjon

https://www.cermaq.com/wps/wcm/connect/c
ermaq/news/



Bruk av kl imanøytrale byggematerialer i  
kommunale bygg

• Pilotprosjekt – Biri omsorgssenter
• Omfattende bruk av tre-baserte byggematerialer – klimanøytrale byggematerialer 
• Bruk av anleggsmaskiner med lavt klimafotavtrykk 
• Anskaffet en elektrisk gravemaskin tilknyttet anleggsprosjektet 



henrik.jakobsen@gjovik.kommune.no

Spørsmål? 


