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Forord

Medvirkningsplanen beskriver hvordan medvirkning er planlagt organisert 

og gjennomført i forbindelse med områdereguleringsplanen for 

Stensjordet. Planen er dynamisk, og det vil kunne bli gjort endringer og 

tilpasninger underveis i arbeidet.

Hamar, 02.02.2023

Geir Egilsson Ingrid Hofmo Avdem

Oppdragsleder Kvalitetssikrer
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1. Innledning 

Gjøvik kommune skal få en ny bydel, og det er nå igangsatt planarbeid for å utvikle 

området. Medvirkning og dialog i planprosesser kan bidra til å styrke og utvikle 

lokaldemokratiet i et samfunn.  Å invitere befolkningen og forskjellige aktører til å dele 

synspunkter og lokal kunnskap, kan bidra til forankring og legitimitet i planarbeidet. 

Prosessen og dokumentene som følger med et planarbeid kan fremstå omfattende og 

krevende å sette seg inn i for mange innbyggere. Det er derfor viktig å informere og 

involvere ulike grupper på en hensiktsmessig måte i tidlig fase, for å oppnå en god 

medvirkningsprosess.  

Viktige prinsipper i planarbeid er åpenhet gjennom lik tilgang til relevant informasjon, 

effektiv styring av planprosessen gjennom tidlig involvering og belysning av mulige 

konfliktpunkter, tilrettelegging mot lav terskel for deltakelse av alle grupper, samt likestilt 

deltakelsesvilkår for bred kompleksitet og mangfold i medvirkningen.  

1.1. Medvirkning etter Plan- og bygningsloven

For å lage best mulig planer, er det et mål å få med befolkningen i planleggingen av deres 

samfunn og framtid. I plan- og bygningsloven forstås medvirkning som «enkeltpersoners 

og gruppers rett til å kunne delta i, og påvirke offentlig utrednings- og 

beslutningsprosesser». 

Jf. plan- og bygningsloven § 5-1 skal alle som fremmer et planforslag sørge for at det 

legges til rette for medvirkning, og kommunen skal påse at dette blir fulgt opp. Det er 

spesielt viktig å passe på at medvirkning fra grupper med behov for spesiell 

tilrettelegging, eksempelvis barn og unge, blir gjennomført. Planforslag skal være lett 

tilgjengelig, og det skal tilrettelegges for dialog i alle faser. 

Opplegg for medvirkning skal utformes i planprogrammet, og planforslag skal sendes på 

høring og legges ut til offentlig ettersyn. Plan- og bygningsloven har ingen formkrav for 

hvordan medvirkningen skal gjennomføres, og opplegget må derfor tilpasses den enkelte 

planprosess på en hensiktsmessig måte. 
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1.2. Regional plan  

I regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland (2016) er det blant annet 

retningslinjer for planprosessen i byer og tettsteder. Her er det listet opp at kommunen 

bør sikre «bred medvirkning med særlig vekt på deltakelse fra representanter fra 

næringsliv, sentrumsforeninger, barn og unge, mennesker med nedsatt funksjonsevne og 

beboere i sentrum». 

Planområdet for Stensjordet er ikke direkte i Gjøvik sentrum, men den samme øvelsen bør 

gjelde med utgangspunkt i dette området, med vekt på grupper, foreninger og folk som 

bruker og har tilknytning til området. 

1.3. Foregangskommune for lokaldemokrati og medvirkning

Kommunal- og distriktsdepartement har valgt Gjøvik kommune som foregangskommune i 

lokaldemokrati.  

1.4. Planens formål 

Hensikten med denne medvirkningsplanen er å gi en oversikt over arbeidet med 

områderegulering av Stensjordet, og hvordan det skal legges til rette for medvirkning i 

prosessen. Dette skal gjøres ved å legge frem planlagt fremdrift for planarbeidet, hvordan 

informasjon om prosjektet skal formidles, identifisering av aktuelle interesser og aktører, 

og når og hvordan det legges opp til involvering av ulike grupper. 

Det skal nevnes at planarbeidet er en prosess, og det vil kunne skje endringer underveis. 

Figur 1 Framdriftsplan med medvirkning.
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2. Formidling og kommunikasjon 

God og tilgjengelig informasjon bidrar til inkludering av flest mulig i planarbeidet. 

På bakgrunn av planens omfang skal planen tas opp i regionalt planforum, som er en 

arena for samordnet planlegging innen et fylke, der interesser og synspunkt fra berørte 

regionale og lokale myndigheter utveksles. 

Videre vil oppstart av planarbeidet varsles offentlig og til berørte parter i henhold til krav i 

plan- og bygningsloven. Samtidig vil planprogrammet legges ut på høring, som gir 

informasjon om hvordan planarbeidet skal gjennomføres. 

Sammen med varsel om oppstart og høring av planprogram varsles også 

utbyggingsavtale mellom NSB Utvikling AS og Gjøvik kommune

2.1. Informasjons- og medvirkningsportal 

Det skal opprettes en egen informasjons- og medvirkningsportal på nett. Denne vil bestå 

av GIS-modell, 3D-visningsmodell og kartfortelling. Her vil informasjon om planarbeidet 

og prosjektets fremdrift publiseres underveis i prosessen, samtidig som plattformen kan 

benyttes til medvirkning både digitalt gjennom direkte innsending av innspill, og i 

eventuelle fysiske møter. Her kan det for eksempel være aktuelt med en løsning for 

kartfesting av innspill. 

2.2. Ansvar for kommunikasjon

Ansvaret for ekstern kommunikasjon fordeles mellom de ulike partene i arbeidet. 

NSB Utvikling AS ved Nils Erik Berge vil ha ansvaret for kommunikasjon om prosjektet, og 

representerer utbyggernes interesser.

Gjøvik kommune har ulike roller i prosjektet, som deltager i prosjektet gjennom sitt 

tomteselskap og som planmyndighet. Det vil være viktig å være tydelig på hvilken rolle 

kommunen har i møte med offentligheten. 

Det legges vekt på å være god forberedt før meldinger går ut i media, med god oversikt 

over plan for opplegget, og åpenhet om hva som er avklart og hva som ikke er det. 



Rapport – Medvirkningsplan 7

Kommunen planlegger også å sette sammen grupper som kan håndtere ulike temaer som 

kan forventes å bli aktuelle underveis i arbeidet.

Gjøvik kommune har to roller i prosjektet, som eier gjennom Gjøvik tomteselskap og som 

planmyndighet. Morten Korslund vil representere Gjøvik kommune som eier. Ida Mjøs 

Lønnum vil representere Gjøvik kommune som planmyndighet.

I forbindelse med ulike milepæler vil det være aktuelt å sende ut pressemeldinger for å 

informere allmennheten, og for å invitere til dialog med presse. NSB Utvikling tar ansvaret 

for evt. pressemeldinger.

Plankonsulent i oppdraget er Asplan Viak ved byplanlegger Geir Egilsson. Asplan Viak har 

ansvaret for å svare på spørsmål knyttet til planprosessen og innholdet i plandokumenter. 

Politisk ledelse, formannskap og kommunestyre vil holdes orientert om planarbeidet. Det 

bør legges opp til orienteringer i forkant av varsling av planoppstart og før høring av 

planen.

Figur 2. Utklipp fra terrengmodell i informasjons- og medvirkningsportalen, der skisser av veilinjer er lagt inn.  
Dette er tenkt som et kommunikasjonsverktøy utad. 

Kontaktinformasjon:

Nils Erik Berge, NSB Utvikling AS nils.berge@tpnas.no 952 73 099

Ida Mjøs Lønnum, Gjøvik kommune (plan) Ida.Mjos-Lonnum@gjovik.kommune.no 908 65 517

Geir Egilsson, Asplan Viak geir.egilsson@asplanviak.no 901 88 607

mailto:nils.berge@tpnas.no
mailto:Ida.Mjos-Lonnum@gjovik.kommune.no
mailto:geir.egilsson@asplanviak.no
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3. Involvering

3.1. Barn og unge 

Involvering av barn og unge skal ha to innfallsvinkler: nåværende og fremtidig situasjon. 

Nåværende situasjon

For å ivareta barn og unges interesser, skal skoler og barnehager i område kontaktes for å 

innhente kunnskap om deres bruk av og ønsker for området. Her skal det også inkluderes 

hvor barna oppholder seg etter skoletid, i tillegg til at det er viktig å få med elementer 

som kanskje ikke ligger inne i kartet – som stier og andre oppholdsplasser. Dette kan for 

eksempel gjennomføres ved å dele ut kart, der de selv kan tegne og markere hvor og 

hvordan de bruker området. Alternativt kan den digitale informasjons- og 

medvirkningsportalen benyttes for å markere direkte inn i kartløsningen. 

Fremtidig situasjon – minecraftkonkurranse med skoleelever

Gjøvik kommune undersøker muligheten for å gjennomføre en minecraftkonkurranse med 

skoleelever. Dersom det ikke er mulig å gjennomføre en minekraftkonkurranse vil 

kommunen gjennomføre en tegnekonkurranse. Kommunen vil sammenstille funn og 

prioriteringer fra dette.

3.2. Naboer og innbyggere 

I tillegg til at melding om oppstart av planarbeidet vil legges ut åpent på kommunen 

hjemmeside, vil grunneiere, naboer og berørte parter varsles digitalt via Altinn ved 

planoppstart. I forbindelse med høring av planprogrammet skal det gjennomføres åpent 

informasjons- og dialogmøte. 

Etter dette informasjons- og dialogmøtet vil det ut ifra tilbakemeldinger og signaler man 

får settes opp temagrupper som skal jobbe med ulike problemstillinger.
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3.3. Interne aktører 

Det holdes jevnlige møter med sentrale aktører involvert i prosjektet. 

Det skal også avholdes workshop med prosjektets interne aktører, i form av 

plankonsulenter, utbyggere og folk fra kommunen. I tillegg stiller en deltaker fra 

Innlandstrafikk. Hovedtematikk for dagen er være energi, miljø, og mobilitet, og vil danne 

et grunnlag for utarbeiding av konsept og løsninger. 

3.4. Vesentlige berørte interesser og aktører 

• Grunneiere

• Naboer

o Tilgrensende nabolag
• Gjøvik kommune

Statlige og regionale myndigheter 

• Statsforvalteren i Innlandet

• Innlandet fylkeskommune

• Statens vegvesen 
• Norges vassdrags- og 

energidirektorat, region Øst 
• Mattilsynet avdeling Mjøsområdet
• Miljørettet helsevern IKS
• Nye veier

Nabokommuner 

• Ringsaker kommune 

Andre offentlige instanser 

• Eidsiva bioenergi AS avdeling 
Gjøvik

• Elvia AS
• Opplysningsvesenets fond 
• Horisont miljøpark IKS
• Innlandstrafikk
• Mjøsmuseet AS

Interesseorganisasjoner, frivillige lag og 
foreninger 

• Ansatte ved Fredheim og 
Bjørnsveen skole

• Forum for natur og friluftsliv i 
Innlandet

• Norsk Ornitologisk forening 
avdeling Oppland 

• Naturvernforbundet i Innlandet 
• Funksjonshemmedes 

Fellesorganisasjon Innlandet 
• Fortidsminneforeningen i Oppland 

v/Kåre Hosar
• Norges handikapforbund Gjøvik
• Trygg trafikk Innlandet
• Leverandørenes Utviklings- og 

Kompetansesenter (LUKS)
• Gjøvik historielag
• Nasjonalt pilegrimssenter

• Syklistenes landsforening
• Turistforeningen (DNT Gjøvik og 

omegn)
• Vardal bondelag 

• Aktuelle velforeninger, idrettslag 
o.l. 

o Gjøvik Lyn
o Gjø-Vard orienteringslag
o Gjøvik skiklubb
o Gjøvik idrettsråd
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Figur 3 Barnetråkk fra kommunens kartløsning på nett (25.10.22)



Rapport – Medvirkningsplan 11

4. Framdriftsplan 

Tabell 1 Tentativ framdriftsplan.

Fase 0 – Innledende fase Møter og fokusgrupper

2022

4. kv.

2023

1. kv.

Samle og undersøke grunnlag, 

forutsetninger, utviklingstrekk, 

rammebetingelser og marked, 

befaring. 

Utarbeide planinitiativ og 

planprogram. 

• Intern prosjektgruppe

• Workshop (utbyggere, 

kommune og plankonsulent)

Plankonsulent innhenter kunnskap og 

er ansvarlig for medvirkningen.

Fase 1: Kunnskapsgrunnlag

2023

1.  og 

2. kv.

Ferdigstille planinitiativ og 

planprogram. Varsle oppstart av 

planarbeid. 

Barnetråkk og andre 

registreringer av bruk av 

området.

Påvirkning på omgivelser, trafikk, 

trafikksikkerhet og 

tilgjengelighet.

Andres innspill om bruk av 

området.

• Regionalt planforum

• Orientere politisk ledelse

• Dialog med skole og 

barnehage, FAU, velforeninger

• Åpent møte

• Dialog med idrettslag o.l. 

Plankonsulent står for gjennomføring 

av medvirkningen.

Fase 2: Plan og KU

2023

4. kv.

Førstegangsbehandling politisk.

Planen legges ut til offentlig 

ettersyn

Kommunen tar imot innspill og 

ferdigstiller planen i samarbeid 

med forslagsstiller.

• Folkemøte / dialogmøter

• Orientere politisk ledelse

Kommunen har ansvaret for 

gjennomføring av medvirkningen.

Fase 3: Ferdigstilling og planvedtak

2023/ 

2024

Offentlig behandling, revisjon og 

sluttbehandling

• Høring av planforslag
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Kilder

• h2302b_veileder_medvirkning.pdf (regjeringen.no)

• Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) - Lovdata

• Medvirkning i planlegging - regjeringen.no

• Tillegg til veileder” Medvirkning i planlegging”, kapittel 4”. Noen aktuelle metoder 

og gode eksempler” (regjeringen.no)

• Ungdomsråd - ein rettleiar | Bufdir

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kmd/plan/medvirkningsveileder/h2302b_veileder_medvirkning.pdf
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71/*#&#x2a;
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Medvirkning-i-planlegging/id764244/
https://ny.bufdir.no/fagstotte/produkter/ungdomsrad/
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