Detaljregulering for Kopperud bydelssenter – Medvirkningsplan
1. Bakgrunnen for og hensikten med detaljregulering for Kopperud bydelssenter
Kopperud Utvikling AS har inngått opsjonsavtale med Gjøvik kommune om å kjøpe deler av 64/1, 64/21, 64/80, 64/240, 64/243 og 64/372. I
opsjonsavtalen er det presisert at både kommunen som eier, og Kopperud Utvikling AS er interessert i bydelsutvikling på Kopperud. Det står videre at
partene har gått sammen om avtalen for å forsøke å videreutvikle alle kommunens eiendommer på Kopperud. Det må imidlertid avklares gjennom en
reguleringsplanprosess hvordan dette skal gjøres.
Med bakgrunn i dette har Kopperud Utvikling AS engasjert Plan1 AS med å bistå med utarbeidelse av en reguleringsplan for området.
Kopperud er i kommuneplanen definert som et
bydelssenter, og skal dermed underlegges en
sentrumsutvikling. For å drive dette frem, trengs
mer publikumsrettede funksjoner, høyere tetthet
av mennesker og gode løsninger for fellesarealer,
som torgfunksjon og grøntarealer, samt trygge og
gode trafikkløsninger der kjørende og myke
trafikanter i størst mulig grad separeres.
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for
en oppgradering av Kopperud bydelssenter, med
ny boligbebyggelse, ny forretningsbebyggelse, ny
publikumsrettet virksomhet omkring torget, slik at
dette kan vitaliseres, anlegge nye og mindre
arealkrevende parkeringsløsninger, og
opparbeidelse av nye leke- og uteoppholdsarealer
av høyere kvalitet. Planforslaget vil innebære
fjerning av dagens bebyggelse på barnehagetomta
for å skape plass til ny boligbebyggelse.
Parkeringsløsningen vil også dekke behovet for
deler av eksisterende bebyggelse. Det vil være
viktig å sikre gode ferdselslinjer for myke
trafikanter, og at disse i det alt vesentlige holdes
adskilt fra biltrafikk på området.
Kartutsnitt som viser planområdets avgrensning og lokalisering

Noen bilder fra Kopperud bydelssenter

2. Hva er medvirkning
Plan- og bygningsloven stiller krav til at det skal gjennomføres medvirkning i en planprosess. Medvirkning er en grunnleggende forutsetning for et
lokaldemokrati, og skal gi befolkningen mulighet til å delta i å planlegge sin framtid (Medvirkning i planlegging 2014). Befolkningens aktive rolle i plan- og
beslutningsprosesser er viktig for å ta vare på felles verdier og grunnleggende levekår i et bærekraftig samfunn.
I plan- og bygningsloven forstås medvirkning som enkeltpersoners og gruppers rett til å kunne delta i, og påvirke offentlige utrednings- og
beslutningsprosesser. Dette inkluderer medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge, som nevnes spesielt i plan- og
bygningslovens § 5-1. Det betyr at befolkningen i et samfunn er med på å planlegge sin framtid.
Medvirkning fra berørte myndigheter og politikere er også viktig for å sikre at ulike myndighetsinteresser ivaretas «best mulig» gjennom planprosessen.
Tilstrekkelig tid til å gi informasjon, kommunisere, skape dialog og involvering, skaper forankring og eierskap. Slik kan man hindre unødvendige
utsettelser i forbindelse med høring og behandling av planen.
Medvirkning i planprosessen har et perspektiv om «best mulig plan» og som mål å:
-

sikre gode løsninger som tar hensyn til alles behov
legge til rette for at alle berørte og interesserte aktører kan komme til orde
fremme kreativitet og engasjement, og være en arena for demokratisk deltakelse i lokalsamfunn
framskaffe et godt beslutningsgrunnlag

Opplegg for medvirkning kan ta mange former og må avveies mellom deltakelse og involvering i planlegging, og effektiv planlegging. Fire prinsipper som
kan bidra til å sikre fleksibilitet og forutsigbarhet i prosessen (Medvirkning i planlegging 2014) er:
- Åpenhet i planarbeidet – alle skal ha lik tilgang til nødvendig informasjon for å ivareta sine interesser eller komme med sine meninger. Forutsetning for
tillit til plansystemet.
- Styringseffektivitet – tilrettelegging for involvering og belysning av utfordringer kan bidra til bedre samordning og påvirke beslutningsprosessen slik at
den blir mer smidig.
- Universell utforming – en prosess som tilrettelegger for universell utforming på alle nivåer i planleggingen styrker muligheten for å utvikle et
lokalsamfunn som er inkluderende for alle.
- Likeverd – deltakelse på likeverdige vilkår. Jo større kompleksitet og interessemangfold i plansituasjonen, dess viktigere er ryddige og inkluderende
planprosesser.

3. Hva er en medvirkningsplan?
Medvirkningsplanen gjør rede for hvordan innbyggere, politikere, administrasjon, næringsliv, frivilligheten og andre interessenter og aktører skal
involveres i forbindelse med utarbeidelse av arealplaner. Medvirkningsplanen skal avklare forventninger til involvering og medvirkning, skape
forutsigbarhet og bidra til å skape engasjement rundt planprosessen. Planen identifiserer ulike aktuelle interessenter og aktører og metodikk for hvordan
de kan involveres i planarbeidet. I tillegg gir planen en oversikt over hvilke kommunikasjonskanaler og arenaer som vil benyttes for å kommunisere ut
milepæler og aktiviteter i planprosessen.
Til slutt gir planen en omtrentlig oversikt over fremdriften for prosjektet og hvordan og når prosjektet skal kommunisere utad. Medvirkningsplanen er et
levende dokument som utvikles underveis for å ivareta de hensyn som dukker opp i prosessen.
Forslag til medvirkningsplanen for Kopperud bydelssenter ble fremmet som en orienteringssak for Utvalg for Samfunnsutvikling i Gjøvik kommune den
15.06.22. I etterkant av dette har planen blitt bearbeidet iht. tilbakemeldinger fra kommunen.
Medvirkningsplanen legger en grov og tentativ framdriftsplan for medvirkningen og planprosessen. Foreslåtte tidsplan vil derfor være omtrentlig, og
medvirkningsplanen må ansees som et levende dokument, som utvikles og revideres underveis i prosessen for å ivareta de hensyn som dukker opp i
planprosessen. Det som synes viktigst er å ha en strategi på at det skal tas spesielle hensyn til berørte grupper, herunder barn og unge, slik at de blir
hørt og gis mulighet til innflytelse.
4. Medvirkning versus medbestemmelse
Det som kommer fram gjennom medvirkningen skal være med å legge føringer for detaljreguleringen for Kopperud bydelssenter. Med bakgrunn i
medvirkning i tidligfasen, lages analysene som grunnlag for konsept/utforming av prosjektet, slik at valg av løsninger vil være basert på funn i
medvirkningen og være synlig i sluttresultatet.
Samtidig er ikke medvirkning det samme som medbestemmelse. De som medvirker gir innspill og kommer med synspunkter, men det er forslagsstiller
som utarbeider og oversender et planforslag til kommunen, etter tett dialog med kommunens administrasjons. Deretter utarbeider administrasjonene et
saksframlegg for å fremme saken for politisk behandling.
Det er viktig å være tydelig på hva de som medvirker kan påvirke og hvordan innspillene i prosessen vil bli behandlet. Hvis dette er uklart, kan det skape
konflikter og frustrasjon i stedet for tillit og forståelse.

5. Identifisering av grupper og interessenter, og grader av involvering – metode
Identifisering av grupper og interessenter
En interessent eller aktør defineres som enhver person, gruppe eller organisasjon som kan påvirke, bli påvirket av eller oppfatte at de kan bli påvirket av
et prosjekt.
For detaljregulering for Kopperud bydelssenter vil interessenter være både interne og eksterne, samt omfatte offentlig myndigheter. Ved å identifisere og
forstå aktørenes interesse for, og innflytelse på detaljreguleringen, vil man kunne tilpasse prosessen for å sørge for målrettet involvering av ulike grupper
(Bane Nor 2019).

Metode
- Hvem er interessert i, eller blir berørt av planprosessen?
- Hvordan skal interessentene håndteres?
- Hvilke tiltak er planlagt for å møte interessentenes forventninger?
Grader av medvirkning
Målrettet medvirkning av ulike grupper vil innebære ulike grad av involvering. Det er vanlig å gradere medvirkning i fire nivåer.
- INFORMERE:
Holde interessentene jevnlig oppdatert om planprosessene. Aktørene blir informert via media (kunngjøring og evt. oppslag/artikler), informasjons/innspillside på nett, brev og/eller e-post. Orienteringsmøter for politikere, møter med aktuelle grupper evt. folkemøte.
- KOMMUNISERE:
Opprettholde aktørenes interesse gjennom kommunikasjon. Aktørene har anledning til å gi innspill til planprosessen som svar på direkte henvendelser,
medvirkningsportal, som svar på direkte henvendelser og spørreundersøkelser, fra mediedekning eller i egne særmøter.
- SKAPE DIALOG:
Ha kommunikasjon i planprosessen gjennom møter med aktører i form av særmøter, dialog- eller folkemøter. Diskusjoner i disse møtene kan gi innspill
til konkrete løsninger.
- INVOLVERE:
Skape forankring gjennom å involvere aktørene, som vil være direkte involvert, til å komme med innspill til prioriteringer og løsningsvalg gjennom
diskusjoner i interessefora, faglige ressurser eller egne tilpassede særmøter med spesielt relevante aktører.

6. Identifiserte grupper for medvirkning og dialog i reguleringsplanprosessen
I det følgende er hovedkategorier av grupper for medvirkning og dialog identifisert. Graden av og hensikten med medvirkning vil variere innad i
hovedkategoriene. For hver av hovedgruppene er det identifisert aktuelle arenaer og kanaler for informasjon og medvirkning.
Politikere

Offentlige instanser
etc.

Innbyggere

Næringsliv

Barn og unge

Interesseorganisasjoner

-Utvalg for Samfunnsutvikling
-Kommunestyret

- Gjøvik kommune, helse- og
omsorgstjenester
-Innlandet fylkeskommune
-Statsforvalteren i Innlandet
-Statens vegvesen
-NVE
-Brannvesen, nettselskap,
vannverk, renovasjonsselskap
etc.

-Borettslagene i de to
blokkene (Kopperud
Sentrum borettslag)
-Studentsamskipnaden
(SIT-blokken)
-Beboere som grenser
til/bor i nærheten av
planområdet

-Eksisterende bedrifter
innenfor planområdet

-Barn- og unges
representant
- Gjøvik kommune,
skole- og barnehagetjenester
-Kopperud skole
-Ung i Gjøvik
-Frivilligsentralen

- Eldrerådet
- Sørbyen arbeiderlag
-Vedlikeholdsutvalget
-Råd for mennesker med
nedsatt funksjonsevne
-Aktuelle lag og foreninger

- Politikere
Under utarbeidelsen av detaljreguleringen er det viktig at politikere og beslutningstakere involveres tidlig i planprosessen for å forankre saken. På
bakgrunn av dette, ble planspørsmålet og planinitiativet for Kopperud bydelssenter tatt opp i Utvalg for Samfunnsutvikling den 20.04.22. Vedtaket ble
som følger:

«I medhold av plan- og bygningslovens §12-8 vedtar Utvalg for samfunnsutvikling at det kan varsles oppstart for planarbeid for Kopperud
bydelssenter på bakgrunn av planmateriale sist innsendt 10. mars 2020, på disse vilkårene:
· Forslagstiller skal lage et utkast til medvirkningsplan som skal godkjennes av administrasjonen før planoppstart blir varslet.
· Det skal gjøres analyser av stedets kvaliteter og utfordringer før et konsept for den videre planprosessen utvikles. Analysegrunnlaget skal være
tverrfaglig utarbeidet og være en del av planforslaget.
· Det skal vises til alternative volumer og plassering som del av nytt analysegrunnlag.
· Alternative erstatningsarealer for nedbygging av arealer regulert til offentlig friområde må utredes og inngå som del av analysegrunnlaget
vedlagt planen.»
I den videre planprosessen er det også viktig at de lokale folkevalgte i Gjøvik kommune informeres og involveres. Det er de som til slutt skal stemme over
prosjektet. Målet er at de tar en avgjørelse som er faktabasert, og at de vedtar å legge ut et planforslag til offentlig ettersyn og i etterkant vedtar planen.
AKTØR
Utvalg for
Samfunnsutvikling.
Kommunestyret.

GRAD AV
INVOLVERING
Jevnlig oppdatere
politikerne på det
siste fra prosjektet.

ARENA/METODE

HENSIKT

BUDSKAP

Svare på spørsmål.

Politikerne vil undervegs i planprosessen bli
orientert/få presentert prosjektet. I første omgang
gjelder dette Utvalg for Samfunnsutvikling, men
senere også kommunestyret.
Det vil i samråd med kommunen avklares om det er
ønskelig og hensiktsmessig at tiltakshaver og/eller
plankonsulent presenterer prosjektet evt. i samarbeid
med administrasjonen, eller om administrasjonen
ønsker å stå for dette selv.

- Forankring.
- Modning.
- Faktabasert
- beslutningsgrunnlag.
- Eierskap.
- Stolthet.
- Skape forståelse for
virkningene av ulike
plangrep.

Oppdatert
informasjon om
status i prosjektet.
Budskapet vil
endre seg etter
hvor man er i
planprosessen.

Gi de anledning til
å komme med
tilbakemeldinger
og innspill. Dette
skjer bl.a. gjennom
politiske vedtak,
men kan også skje
på møte der det
informeres, og
hvor det kan være

Det vil bl.a. være aktuelt å presentere det som har
kommet fram gjennom medvirkningen, analyser og
mulighetsstudier, forslag til løsninger og begrunnelse
for valg av disse.
I tillegg til informasjon på politiske møter, vil det være
aktuelt at politikerne befarer planområdet.

Det er viktig at prosjektet er
godt forankret, at politikerne
får eierskap til og at de
forstår problemstillingene og
rammene for prosjektet.

Hensikten er å
informere om siste
status, svare på
spørsmål samt
oppklare
problemstillinger.

åpen drøfting av
saken.

Det vil være Utvalg for Samfunnsutvikling som vedtar
om et planforslag for Kopperud bydelssenter skal
legges ut til offentlig ettersyn ved førstegangsbehandling av planen.

Det er også viktig at
politikerne har ambisjoner
knyttet til utvikling av
Kopperud bydelssenter.

Etter at planen har ligget ute til offentlig ettersyn, og
innkomne merknader er vurdert og planforslaget evt.
justert, vil planen andregangsbehandles i Utvalg for
Samfunnsutvikling før den vedtas av Gjøvik
kommunestyre.

- Offentlige instanser etc.
Overordnede myndigheter består av nasjonale og regionale myndigheter som vil være formell høringspart i planprosessen og har innsigelsesmyndighet,
og inkluderer blant annet Statens Vegvesen, Statsforvalteren i innlandet, Innlandet Fylkeskommune og NVE.
Andre aktuelle parter kan være brannvesen, nettselskap, vannverk, renovasjonsselskap etc.
God kommunikasjon og dialog vil bidra til en smidig prosess.
Helse- og omsorgstjenester i Gjøvik kommune vil være en viktig aktør ift. å avklare behov for omsorgsboliger og «Helsehus» (legesenter, fysioterapi etc.)
innenfor planområdet. Det opprettes kontakt med helse og omsorgstjenesten i kommunen tidlig i prosessen, fortrinnsvis i form av et møte.
Også andre kommunale avdelinger som kommunalteknisk avdeling, skole- og barnehage, eiendomsavdelingen og arealplanavdelingen, vil det være
naturlig å ha tett kontakt med i planprosessen.
AKTØR
-Innlandet
fylkeskommune
-Statsforvalteren i
Innlandet
-Statens vegvesen
-NVE

GRAD AV
INVOLVERING
Skape forankring
gjennom å
involvere.
De ulike aktørene
vil involvere seg ut
fra sitt
ansvarsområde.
Bl.a. vil
Fylkeskommunen,

ARENA/METODE

HENSIKT

- Berørte myndigheter vil få tilsendt varsel om oppstart Forankring.
av planarbeid for mulighet til uttalelse.
Modning.
- Det anses hensiktsmessig at saken tas opp i regionalt Avklaring av muligheter og
planforum gjerne ifm. varsel om oppstart. Det er
begrensninger tidlig i plankommunen som foreslår hvilke saker de mener bør tas prosessen.
opp i regionalt forum. Det vil også være kommunens
administrasjon, sammen med de aktuelle aktørene i
planforumet, som avklarer om det er ønskelig og
Skape forståelse for
hensiktsmessig at plankonsulent og/eller tiltakshaver
virkningene av ulike
plangrep.

BUDSKAP
Mulighet for tidlige
avklaringer.
Oppdatert
informasjon om
status i prosjektet.
Budskapet vil
endre seg etter
hvor man er i
planprosessen.

- Gjøvik kommune,
helse- og
omsorgstjenester

Statens vegvesen
og vegmyndighet i
kommunen legge
- Andre kommunale føringer for
vegsystemer,
enheter
gang- og
sykkelsvegnett,
trafikksikkerhet
-Brannvesen,
mm., forhold til
nettselskap,
kulturminner og vannverk,
miljøer avklares
renovasjonsmed
selskap etc.
Fylkeskommunen.
Kontakt med helse
og omsorgstjenesten i
kommunen for å
avklare behov for
omsorgsboliger og
«Helsehus».

deltar i regionalt planforum og bistår med presentasjon Dialog med aktuelle
myndigheter inkl. kommunen
av prosjektet og planlagt prosess.
- Merknader fra myndighetene vil vurderes, og vil legge for å bidra til at det foretas
gode vurderinger av tiltaket
føringer for det videre planarbeidet.
og dets virkninger, samt
- Avhengig av hva som kommer av merknader, vil det redusere risiko for
vurderes om det er behov for nærmere kontakt og evt. innsigelser.
møter med noen av myndighetene.
- Ifm. offentlig ettersyn vil kommunen oversende
planforslag til berørte myndigheter for uttalelse.
- Merknader og eventuelle innsigelser ifm. offentlig
ettersyn vil kunne medføre behov for endring av
planforslaget, og det kan også være behov for
kontakt med aktuelle myndigheter. Avhengig av hva
endringene består i, må det avklares om det er behov
for ny høring (begrenset høring eller nytt offentlig
ettersyn) før planen kan tas opp til
annengansbehandling og sluttbehandling i
kommunen.

Modning og
forankring fram
mot formell
planprosess.
Formidling av
resultat av
medvirknings-,
analyse og
strategiarbeid.
Hensikten er å
informere om siste
status, svare på
spørsmål samt
oppklare
problemstillinger.

- Innbyggere/beboere
Det er flere boliger både innenfor selve planområdet, men også som grenser til eller ligger i nærheten av området. Disse vil både kunne påvirkes direkte
og indirekte av det som planlegges innenfor Kopperud bydelssenter; -det nye bydelssenteret på Kopperud.
Det er viktig at de som bor i området gis mulighet til å komme med innspill, og det vil derfor avholdes medvirkningsmøte(r).
AKTØR
- Alle som bor i
nærområdet som
har interesse for og
kan påvirkes av
tiltaket.

GRAD AV
INVOLVERING
Legge til rette for
god informasjon og
kommunikasjon til
innbyggerne i
nærområdet.

ARENA/METODE

HENSIKT

BUDSKAP

- Kunngjøring i lokalavis, på kommunens og Plan1s
hjemmeside ved varsel om oppstart, samt i brev til
direkte berørte grunneiere, naboer og gjenboere. Alle
gis mulighet til å komme med skriftlige merknader
ifm. varsel om oppstart.

- Legge til rette for aktiv
deltagelse i planprosessen.

Idémyldring,
modning og innspill
fram mot formell
planprosess.

Være tydelig på
handlingsrom og
forventninger i
møte med
befolkningen.

- Nettside der det kan gis innspill til planarbeidet
undervegs i planprosessen.

Innspill til analyser
og strategier.
Skape trygghet og
forutsigbarhet.

- Ved offentlig ettersyn av planforslag gis det mulighet
for å komme med skriftlige merknader.
- Medvirkningsmøter undervegs i planprosessen:
En hensiktsmessig måte å få fram viktig informasjon
og synspunktene fra de som bor i nærområdet, er å
ha medvirkningsmøter. Det vil vurderes om det skal
avholdes ett samlet møte med beboere i nærområdet,
eller om det er mer hensiktsmessig å dele i to eller
flere grupper.
På møtet er det bl.a. viktig å få fram hva de som bor i
området mener er bra på Kopperud i dag, hvilke
kvaliteter de mener bør tas vare på og videreutvikles,
hva de mener at Kopperud mangler og hva som skal
til for å gjøre Kopperud mer attraktivt.
Dette legges fram kart over planområdet og
plakater/ark på ulike bord/«stasjoner», hvor hver
stasjon representerer spørsmålene ovenfor. De som
ønsker det, kan markerer steder og evt. skrive
kommentarer på kartene for å få fram hva de mener
er bra på Kopperud i dag og hva som bør tas vare på
og videreutvikles. En del vil være vanskelig å
kartfeste, bl.a. hva som mangler og som vil gjøre

- Skape eierskap og
engasjement.
- Få verdifulle innspill.
- God formidling av tiltaket
og konsekvenser.
- Tilpasse arena og
budskapet.
- Skape engasjement og sikre
at befolkningen kan komme
med egne meninger om
tiltaket basert på korrekte
opplysninger.
- Informere om deres
mulighet for å medvirke.

Forståelse for valg
av alternativer.
Rasjonell
begrunnelse for
valg løsninger.
Konsekvenser av
tiltaket.

Kopperud mer attraktivt, og dette kan skrives direkte
på plakaten på stasjonen eller på postit-lapper som
settes på plakaten.
På slutten av møtet oppsummeres det som går igjen
som de viktigste innspillene som har blitt tatt opp.
Det er viktig å være tydelig på handlingsrom og
forventninger. Medvirkning VS medbestemmelse.
Medvirkningsmøte avholdes ifm. varsel om oppstart av
planarbeid. I samråd med kommunen vil det vurderes
om det også er behov for møter ifm. offentlig ettersyn.
- Næringsliv
Legge til rette for god informasjon og kommunikasjon med aktuelle eksisterende næringsdrivende innenfor område. Dette innbefatter bl.a. dagens
dagligvareforretning (Rema1000), bensinstasjon (Circle K), restaurant, frisør m.fl. De skal få anledning til å gi informasjon og innspill til prosjektet, som
svar på direkte henvendelser eller i egne møter. Aktuelle temaer kan f.eks. være adkomst- og parkeringsløsninger inkl. varelevering, opparbeidelse av
utearealer i tilknytning til/i nærheten av dagens bedrifter etc.
AKTØR
- Aktuelle
næringsaktører
innenfor
planområdet, eller
som har interesse
for og kan påvirkes
av tiltaket.

GRAD AV
INVOLVERING
Legge til rette for
god informasjon og
kommunikasjon til
næringsaktørene i
området.

ARENA/METODE

HENSIKT

BUDSKAP

- Kunngjøring i lokalavis, på kommunens og Plan1s
hjemmeside ved varsel om oppstart, samt i brev til
direkte berørte grunneiere/næringsdrivende. Alle gis
mulighet til å komme med skriftlige merknader ifm.
varsel om oppstart.

- Legge til rette for
deltagelse i planprosessen.

Hva skaper et godt
sted/bydelssenter?

Aktørene kan
komme med
tilbakemeldinger og
innspill til
prosjektet, både
skriftlig ifm. varsel
om oppstart av
planarbeid ved
offentlig ettersyn,
men også i egne
møter.

- Nettside der det kan gis innspill til planarbeidet
undervegs i planprosessen.

- Faktabasert informasjon
om tiltaket og
konsekvensene er viktig for
næringslivets
forutsigbarhet.

- Ved offentlig ettersyn av planforslag gis det mulighet
for å komme med skriftlige merknader.
- Medvirkningsmøte med næringsdrivende, enten
samlet med flere aktører eller særmøte(r)
enkeltaktører. Fysisk møte kan suppleres evt. erstattes
av Teamsmøte og/eller telefonsamtaler der aktørene
syns dette er mer hensiktsmessig.
På møtet er det bl.a. viktig å få fram hva de
næringsdrivende mener er bra på Kopperud i dag,

- Skape forutsigbarhet.
- Få verdifulle innspill.

- Informere om deres
mulighet for å medvirke.

De næringsdrivende sine
behov for å kunne
trekke til seg folk
og drive godt.
Forståelse for valg
av alternativer.
Begrunnelse for
valg løsninger.
Konsekvenser av
tiltaket.

Være tydelig på
handlingsrom og
forventninger.

hvilke kvaliteter de mener bør tas vare på og
videreutvikles, hva de mener at Kopperud mangler og
hva som skal til for å gjøre Kopperud mer attraktivt.
Innspill på møtet kan formidles muntlig og noteres ned.
Man kan også på møte med næringsaktørene benytte
samme metode som på møtene med beboerne i
området, og som er beskrevet ovenfor (legge fram kart
over delområdene og plakater/ark hvor man kan
skrive).
På slutten av møtet oppsummeres det som går igjen
som de viktigste innspillene som har blitt tatt opp.
Det er viktig å være tydelig på handlingsrom og
forventninger. Medvirkning VS medbestemmelse.
Medvirkningsmøte(r) avholdes ifm. varsel om oppstart av
planarbeid.

- Barn og unge
Det ønskes å tilrettelegge for god informasjon til og kommunikasjon med barn og unge. Det vil det legges opp til medvirkningsmøter med ulike
aldersgrupper.
AKTØR
- Barn- og unges
representant
- Gjøvik kommune,
skole- og
barnehagetjenester
- Kopperud skole
- Ung i Gjøvik
- Frivilligsentralen
- Aktuelle
barnehager

GRAD AV
INVOLVERING
- Legge til rette for
god informasjon og
kommunikasjon til
barn og unge.

ARENA/METODE

HENSIKT

BUDSKAP

- Mulighet til å komme med merknader ifm. varsel om
oppstart av planarbeid og ved offentlig ettersyn.

- Idémyldring.

- Medvirkningsmøter undervegs i planprosessen. For å
involvere barn og unge vil det legges opp til
medvirkningsmøter av ulik karakter.

- PBL, RPR-BU og FN s
barnekonvensjon slår fast at
barn og unge har rett til å
bli hørt i alle saker som
angår dem.

- Barna og unge er
de som skal leve
med det som
bygges i dag i
framtida.
- Barn og unge er
opptatt av deres
nærområde er, og
hvordan det kan bli
når tiltaket er
ferdig?
- Vi påvirkes av det
fysiske miljøet.
- Bevegelse er bra
for helsa.
- Hvordan kan vi
redusere utslipp
som følger av
bilkjøring?

- Formidle hvilke
rammer man
jobber innenfor.

- Nettside der det kan gis innspill til planarbeidet
undervegs i planprosessen.

På Kopperud skole vil det inviteres noen elever fra
- Vise eksempler på utvalgte barne- og ungdomsskoletrinn. Skolen vil bes
hva som er mulig å om å velge et representativt utvalg av elever fra de
få til innenfor
aktuelle trinnene.
disse.
16-19-åringer vil nås via Ung i Gjøvik og
Frivilligsentralen.

- Få inn gode ideér til
utvikling av Kopperud for
framtida.
- Eierskap til prosessen.
- Generell kunnskapsheving
og bevissthet om
planprosesser.
- Øke bevissthet knyttet til
betydningen av fysisk miljø
for folkehelse.

På møtene er det bl.a. viktig å få fram hva barn og i
området mener er bra på Kopperud i dag, hvilke
kvaliteter de mener bør tas vare på og videreutvikles,
- Få verdifulle innspill.
hva de mener at Kopperud mangler og hva som skal til - Tilpasse arena og
for å gjøre Kopperud mer attraktivt. Det er også viktig å budskapet.
få kartlagt forbindelseslinjer til/fra og gjennom området
(dette kan gi informasjon om barnetråkkregistrering).
Dette legges fram kart over planområdet og
plakater/ark på ulike bord/«stasjoner», hvor hver
stasjon representerer spørsmålene ovenfor. De som
ønsker det, kan markerer steder og evt. skrive
kommentarer på kartene for å få fram hva de mener er
bra på Kopperud i dag og hva som bør tas vare på og
videreutvikles.
En del vil være vanskelig å kartfeste, bl.a. hva som
mangler og som vil gjøre Kopperud mer attraktivt.

Dette kan skrives direkte på plakaten på stasjonen eller
på postit-lapper som settes på plakaten.
Det legges også fram kart/flyfoto over et noe større
område, hvor barn og unge kan tegne inn viktige
gangforbindelses de bruker i dag, hvor de mener det
mangler gangforbindelser/snarveger og hvor de føler
seg utrygge når de går/sykler. Dette kan tegnes inn
med forskjellige farger.
På slutten av møtet oppsummeres det som går igjen
som de viktigste innspillene som har blitt tatt opp.
- Det er opplyst fra kommunen at Bylab har erfaring
med bruk av metodikk, og kan bistå med medvirkning
ift. barn og unge.
- Det vil vurderes om det også skal tilrettelegges for
medvirkning fra barnehagebarn, men man kan kanskje
få vel så god informasjon fra ansatte i barnehager evt.
foreldre med barn i barnehagen (gruppen
innbyggere/beboere).
- Barn- og unges representant i kommunen mulighet til
å uttale seg på vegne av barn og unge.
- Det er viktig å være tydelig på handlingsrom og
forventninger. Medvirkning VS medbestemmelse.

- Interesseorganisasjoner, lag og foreninger
Det er ulike organiserte lag og foreninger, interesse- og brukerorganisasjoner mm. som har interesse i det som skjer på Kopperud. Felles for disse, er at
de har kompetanse om og målbærer interessene til gruppene de representerer, og det er viktig å tilrettelegge for informasjon og mulighet for
medvirkning for aktuelle lag, foreninger og organisasjoner.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Eldrerådet, Vedlikeholdsutvalget, Sørbyen arbeiderlag nevnes spesielt, men det vil også vurderes hvilke
andre interesseorganisasjoner, lag og foreninger som kan være aktuelle.
AKTØR
- Aktuelle
interessegrupper,
lag, foreninger og
brukerorganisasjoner
som har interesse
for og kan påvirkes
av tiltaket.

GRAD AV
INVOLVERING
Legge til rette for
god informasjon og
kommunikasjon.
Aktørene kan
komme med
tilbakemeldinger
og innspill til
prosjektet, både
skriftlig ifm. varsel
om oppstart av
planarbeid ved
offentlig ettersyn,
men også i egne
møter.
Være tydelig på
handlingsrom og
forventninger.

ARENA/METODE

HENSIKT

BUDSKAP

- Kunngjøring i lokalavis, på kommunens og Plan1s
hjemmeside ved varsel om oppstart, samt i brev til
parter. Alle gis mulighet til å komme med skriftlige
merknader ifm. varsel om oppstart.

- Legge til rette for
deltagelse i planprosessen.

Budskapet er ulikt
avhengig av hva
interessegruppen
ønsker å drøfte.

- Nettside der det kan gis innspill til planarbeidet
undervegs i planprosessen.
- Ved offentlig ettersyn av planforslag gis det mulighet
for å komme med skriftlige merknader.
- Medvirkningsmøte med aktuelle interesseorganisasjoner, lag og foreninger, enten samlet med flere
grupper/foreninger eller særmøte(r) med
enkeltgrupper. Fysisk møte kan suppleres evt.
erstattes av Teamsmøte og/eller telefonsamtaler der
aktørene syns dette er mer hensiktsmessig.
På møtet er det bl.a. viktig å få fram hva de den
enkelte organisasjon, lag og forening mener er bra på
Kopperud i dag, hvilke kvaliteter de mener bør tas
vare på og videreutvikles, hva de mener at Kopperud
mangler og hva som skal til for å gjøre Kopperud mer
attraktivt.
Innspill på møtet kan formidles muntlig og noteres
ned. Man kan også på møtene benytte samme metode
som på møtene med beboerne i området, og som er
beskrevet ovenfor (legge fram kart over delområdene
og plakater/ark hvor man kan skrive).

- Skape forutsigbarhet.
- Få verdifulle innspill.
- Grunnlag for faktabasert
kommunikasjon og
tillitsbygging.
- Skape arena for gjensidig
informasjonsutveksling.
- Informere om deres
mulighet for å medvirke.

Det er viktig at
informasjon er
presis og faglig.

På slutten av møtet oppsummeres det som går igjen
som de viktigste innspillene som har blitt tatt opp.
Det er viktig å være tydelig på handlingsrom og
forventninger. Medvirkning VS medbestemmelse.
Medvirkningsmøte(r) avholdes ifm. varsel om oppstart av
planarbeid.

7. Informasjons- og kommunikasjonskanaler
For at flest mulig skal få informasjon og gis mulighet for å komme med sine innspill, vil det være medvirkning ut over kravet i plan- og bygningsloven,
som omfatter ordinær varsling ifm. oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn. Det vil legges opp til særmøter med ulike grupper og evt. folkemøte,
politiske møter, direkte kommunikasjon og opprettelse av nettside for prosjektet med mulighet for å komme med innspill.
Målet er at man på en god måte får til å informere, kommunisere, skape dialog og involvere ulike aktører og grupper.

INFORMERE
KOMMUNISERE
SKAPE DIALOG
INVOLVERE

8. Inndeling av planområdet i ulike fokusområder
For at de som skal medvirke skal kunne være mer konkret, er planområdet delt inn i ulike fokusområder. De kan da, om de ønsker dette, gi innspill på
hva de mener er positivt i de ulike delområdene, hvilke kvaliteter de mener bør tas vare på og videreutvikles, hva de mener Kopperud mangler og hva
skal til for å gjøre Kopperud mer attraktivt.
Fokusområdene:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Adkomst- og parkeringsområde
Område med boligblokker
Bensinstasjonsområdet/Circle K
Forretnings-/næringsområdet inkl. dagens «torg»
Balløkka
Friområdet «Kjerketomta»
Den nedlagte barnehagen

Flyfoto som viser fokusområdene

9. Foreløpig/tentativ fremdriftsplan for medvirkning
Tid
Juni 2022

Juli 2022
August 2022

September 2022

Høsten/vinter 2022

Aktivitet
- Utkast til medvirkningsplanen oversendt Gjøvik
kommune.
- 15.06.22 ble medvirkningsplanen lagt fram som
orienteringssak i Utvalg for Samfunnsutvikling.
- Tilbakemelding fra kommunen ift. behov for
justering av medvirkningsplanen.
- Revidere medvirkningsplanen og oversende til
Gjøvik kommune
- Godkjenning av medvirkningsplanen
- Varsel om oppstart av planarbeid sendes ut i brev
til berørte parter, kunngjøres i lokalavis samt på
kommunens og Plan1s hjemmeside. Mulighet for å
komme med innspill ifm. varsel om oppstart av
planarbeidet. Frist for merknader vil være i
september/oktober.
- Opprettelse av nettside for prosjektet, med mulighet
for å komme med innspill til planarbeidet.
- Medvirkningsmøter med aktuelle parter.
- Supplerende Teamsmøter og telefonisk kontakt.
- Regionalt planforum
- Gjennomgang og oppsummering av innspill og
resultater fra medvirkningsprosessen. Dette vil gi
nyttig informasjon ifm. kartlegging av dagens
situasjon, samt være med på å danne grunnlag for
videre analyser og mulighetsstudier innenfor
planområdet.
- Videre arbeid med analyser og mulighetsstudier.
- Kontakt og/eller arbeidsmøte med planavdelingen i
Gjøvik kommune ved behov.
- Politikerinvolvering
- Bestille nødvendige rapporter og utredninger fra
aktuelle konsulenter.
- Regionalt planforum

Medvirkning
- Politikere

Aktør
- Plankonsulent
- Gjøvik kommune
- Gjøvik kommune
- Plankonsulent

-

Offentlige instanser etc.
Innbyggere
Næringsliv
Barn og unge
Interesseorganisasjoner

- Gjøvik kommune
- Plankonsulent

- Tiltakshaver
-

Offentlige instanser etc.
Innbyggere
Næringsliv
Barn og unge
Interesseorganisasjoner

- Plankonsulent
- Plankonsulent
- Gjøvik kommune
- Plankonsulent

- Plankonsulent
- Plankonsulent og Gjøvik kommune
- Politikere

- Gjøvik kommune
- Plankonsulent

- Offentlige instanser

- Gjøvik kommune

Vinter/vår 2022-23

Mai/juni 2023
Juni-august 2023
August/september
2023
Høsten 2023

November/desember
2023

Januar/februar 2024

- Utarbeidelse av plandokumenter (plankart,
reguleringsbestemmelser, planbeskrivelse med
vurdering av konsekvenser, illustrasjonsmateriale,
ROS-analyse etc.).
- Få inn aktuelle rapporter fra andre konsulenter.
- Kontakt og/eller arbeidsmøte med planavdelingen i
Gjøvik kommune ved behov.
- Evt. kontakt/nye medvirkningsmøter med aktuelle
parter ved behov.
- Oversendelse av planforslag til Gjøvik kommune
for førstegangsbehandling
- Kontakt med Gjøvik kommune ift. evt. endringer av
planmateriale
- Justere planmaterialet og oversende til kommunen
- Førstegangsbehandling i Utvalg for
Samfunnsutvikling
- Utleggelse av planforslaget til offentlig ettersyn.
Gjøvik kommune sender ut brev til berørte parter,
kunngjør i lokalavis samt på kommunens
hjemmeside. Mulighet for å komme med innspill
ifm. offentlig ettersyn av planen. Frist for
merknader er 6 uker.
- Åpent folkemøte evt. særmøter ved behov
- Gjennomgang og oppsummering av innkomne
merknader ifm. offentlig ettersyn. Kommunen vil, i
samråd med tiltakshaver og plankonsulent, vurdere
hva som evt. må endres i plandokumentene før
planen kan tas opp til sluttbehandling
- Forutsatt at det ikke er behov for nytt offentlig
ettersyn, antas det at planen kan andregangsbehandles av Utvalg for Samfunnsutvikling og
vedtas av kommunestyret i Gjøvik før i starten av
2024

- Plankonsulent

- Plankonsulent
- Plankonsulent og Gjøvik kommune
- Aktuelle parter

- Plankonsulent
- Plankonsulent
- Plankonsulent og Gjøvik kommune

- Politikere
-

Offentlige instanser etc.
Innbyggere
Næringsliv
Barn og unge
Interesseorganisasjoner

- Plankonsulent
- Gjøvik kommune
- Gjøvik kommune

- Gjøvik kommune og evt. Plankonsulent
- Gjøvik kommune og evt. Plankonsulent
- Plankonsulent
- Politikere

Arealplanlegger Ragnhild Storstein,
Plan1 AS, Gardermoen 03.06.22, rev 07.07.22

- Gjøvik kommune

