
 

Meld inn sak til Regionalt planforum 

 
 
 

Fyll ut alle feltene (feltene utvider seg) 

Om saken 

Navn på saken / saken gjelder 
 

Områderegulering for Stensjordet 

 

Om kommunen/annen aktør: 

Ønsket dato for møtet 
Skriv om det er behov for tid utover  
1 time (se møtedatoer på 
innlandetfylke.no/planforum) 
 

14. mars 

Navn på kommune/ tiltakshaver 
 

Gjøvik kommune 
Tiltakshaver: NSB Utvikling 
Konsulent: Asplan Viak 

Navn/e-postadresse på deltakere 
fra kommunen/tiltakshaver/konsulenter 
 

- Gjøvik kommune: Ida Mjøs Lønnum, 
ida.mjos-lonnum@gjovik.kommune.no 

- NSB Utvikling: Nils Erik Berge, 
Nils.berge@tpnas.no 

- Asplan Viak: Geir Egilsson, 
geir.egilsson@asplanviak.no  

 
Om planarbeidet: 

 

Skjema 
Kommunen / annen aktør fyller ut og sender inn skjema sammen med relevante vedlegg. 

• Skjema sendes inn senest 14 dager før planforum skal avholdes. 
• Skjema sendes til planforum@innlandetfylke.no med kopi til 

post@innlandetfylke.no. 
 
Se møtedatoer og annen informasjon på innlandetfylke.no/planforum 
 
Vedlegg 

• Legg ved kartutsnitt og annen informasjon som kommunen mener er 
hensiktsmessig for saken, for eksempel bilder, illustrasjoner, utredninger mv. 
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Navn på planen 
 

Stensjordet 

Bakgrunnen for at planarbeidet er 
satt i gang 
 

Utvikling av en ny bydel nord for Gjøvik sentrum. 

Status – hvor langt har planen 
kommet i prosessen?  
(varsel om oppstart / under utarbeidelse 
/ offentlig ettersyn / høring / annet) 
 

Det er varslet om oppstart og planprogram er lagt ut 
til høring og offentlig ettersyn. Innspillsfrist: 14. april. 

Er forslaget i samsvar med 
kommuneplan/overordnet plan? 
 

Ja, bebyggelse forholder seg til boligformål avsatt i 
kommuneplanen. 

Kan forslaget være i konflikt med 
nasjonale og/eller regionale 
interesser? Hvis JA, hvilke? 
 

Ja: 

- Flytting/justering av Pilegrimsleden 

Andre forhold/utfordringer av 
overordnet karakter? 
 

Nei 

**) 
Hvilke konkrete problemstillinger 
ønsker kommunen/tiltakshaver  
å ta opp i planforum? 
 

- Det er en stor plan og vi ønsker oss generelle 
tilbakemeldinger fra hvert fagområde. 

- Flytting/justering av Pilegrimsleden. 
- Vegløsningene og påvirkning på 

eksisterende vegnett (Trondhjemsvegen). 
- Ny rv. 4 – hvordan håndtere Stensjordet 

oppimot en prosess som ikke er satt i gang. 
- Trinnvis utbygging av planområdet. 
- Plassering og funksjon i et bydelssenter. 
- Overvannshåndtering. 

Hvilke regionale aktører ønsker  
kommunen/tiltakshaver at skal  
delta i planforum? 
 

Alle 

Andre ting det er relevant å  
opplyse om 
 

Det er en omfattende og krevende plan, og derfor 
viktig for oss med konkrete og konstruktive 
tilbakemeldinger. 

 
**Eget problemnotat kan også lages når det er nødvendig for å opplyse saken for planforum. 
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