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Agenda —Hensikt og bakgrunn for planarbeidet

—Dagens planstatus

—Dagens situasjon

—Planområdet og ønsket bruk

—Konsekvensutredning

—Utredningstemaer

—Planprosessen

—Fremdrift

—Hva er gjort så langt

—Skriv innspill
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Hensikt og bakgrunn for planarbeidet

13/01/20233

— Bakgrunnen for planarbeidet er Gjøvik kommune sin offensive satsing på næringsutvikling. I kommuneplanens 

samfunnsdel – langtidsplan 2018 – er et av 5 hovedgrep i planen at Gjøvik kommune skal drive offensiv 

næringsutvikling med tilrettelegging for bedriftsetableringer og arbeidsplassvekst. Kommunen skal prioritere og styrke 

næringsetablering langs hovedtransportakser ved å omdisponere, regulere og til enhver tid ha byggeklare attraktive 

næringsarealer. 

— Hensikten med planarbeidet er å utvikle Vismunda næringspark i tråd med kommuneplanens arealdel. Området skal 

avsettes til næringsbebyggelse med vekt på industri og lager, i tillegg skal grusressursen i område K2 utvinnes før 

området avsettes til næring.
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Dagens planstatus

— I kommuneplanens arealdel 2020-2032

— Næringsbebyggelse

— Kombinert bebyggelse og anleggsformål –
råstoffutvinning/næring

— LNFR-areal for nødvendige tiltak for landbruk og 
reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet 
basert på gårdens ressursgrunnlag

— Veg

— Faresone flom

— Faresone høyspenningsanlegg

— Støysone – gul sone 

— Ras- og skredfare

— Gjeldende reguleringsplaner

13/01/20234

Gjeldende planer

PlanID Godkjent Plannavn

3407 

05020136

16.12.1988 Reguleringsplan for Vismunda industriområde

0407 

05020403

14.06.2018 Reguleringsplan for Kragebergsvegen gang- og sykkelveg

3407 

05020204

20.08.1998 Reguleringsplan for Biri sentrum

3407 050

20105

12.12.1980 Reguleringsplan for Vismundavegen boligområde
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Planområdet

Hovedelementer:

 Næringsområde som kan inneholde industri, kontor, lager, logistikk, produksjon, verksted og håndverksbedrifter. 

 For K2 skal mineralressurser tas ut før områdene blir tatt i bruk til næringsformål. 

 Østsiden av Kragebergvegen - tatt med i planområdet for å kunne vurdere deponering av overskuddsmasser og 

klargjøring til etterbruk som i gjeldende plan er satt til sentrumsformål.

 Adkomst og kryssløsning til Kragebergvegen.

13/01/20236

 Nødvendige tiltak/utvidelse av Kragebergvegen.

 Flom- og erosjonssikring av Vismunda. 

 Sikre eksisterende tursti sør i planområdet.

 Sikre gode løsninger for gående og syklende, samt 

kollektivholdeplasser. 

 Sikre gode løsninger for teknisk infrastruktur som 

energiforsyning og vann/avløp.
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Konsekvensutredning

— Planen skal legge til rette for mer enn 15.000 m2 bruksareal industrianlegg og næringsbygg. Planen utløser derfor 

krav om konsekvensutredning med planprogram, jf. forskrift om konsekvensutredning § 6 b) vedlegg I pkt. 24.

— Planen er også vurdert til å kunne få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Dette gjelder særlig § 10 

bokstavene:

a) Planen vil komme i konflikt med områder registrert som utvalgte naturtyper. 

b) Planen vil medføre en omdisponering av dyrka og dyrkbarmark. 

h)  Vismunda må på deler av strekningen erosjonssikres for å hindre risiko for alvorlige ulykker som en følge av 

naturfarer. 
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Utredningstemaer som er definert i planprogrammet

— Landskap

— Friluftsliv/by- og bygdeliv

— Naturmangfold

— Naturressurser

— Flom og erosjonssikring

— Støy 

— Klima 

— Mobilitet og trafikk

13/01/20238
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Planprosess

Oppstartsmøte

Planprogram

Politisk vedtak 
om utlegging  

Varsel om 
oppstart 

Off.ettersyn av 
planprogram

Frist 27.januar 
2023

Fastsette 
planprogram

Utarbeide 
planutkast med 

konsekvens-
utredning

1.gangs 
behandling i 

SAM-utvalget

Offentlig 
ettersyn

Revidere 
planmateriale

2.gangs 
behandling i 

SAM-utvalget 
og 

Sluttbehandling 
i 

kommunestyret

Kunngjøring av 
vedtak

Innspill/ 

uttalelse til 

planen

Innspill/ 

uttalelse til 

planen

Evt. klage 

innen 

oppgitt frist
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Fremdrift
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Hva er gjort så langt

— Oppstart av planprosess

— Dialog med regionale myndigheter

— Befaringer i området

— Grunnboringer/graving for å kartlegge 
grunnforhold
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Skriv innspill

— Sendes til:

line.gronlie@henninglarsen.com eller til Henning Larsen Løkkegata 9, 2615 Lillehammer. 

Merkes med 1350052341 - Vismunda. 

— Frist 27.01.2023

— Kontaktpersoner ved spørsmål

Line Bjørnstad Grønlie, tlf: 48 21 69 49, line.gronlie@henninglarsen.com

Prosjektleder Christian Nordsjø, tlf: 97 79 55 07, Christian.Nordsjo@gjovik.kommune.no
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Spørsmål?
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