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Planinitiativ  
Detaljregulering for Teknologivegen – Campus Kallerud  
 
Dato:  11.10.21 

 

1. Eiendomsopplysninger 
Gnr/Bnr 66/178 og 66/27 

Planområde totalt  1,8 daa 

Adresse Teknologoveien 24  

Eiers navn Industribygg AS 

 

2. Ansvarlige kontaktpersoner 
Fagkyndig 

Firma TAG Arkitekter AS 

Kontaktperson Stig T Thomassen  

Organisasjonsnummer 894 607 262 

E-post stt@tagarkitekter.no  

Telefonnummer 942 64 714 

Adresse Nøstegaten 44 

Postnummer/poststed 5011 Bergen  

Forslagsstiller 

Firma/ Privatperson Industribygg Næring AS 

Kontaktperson Per Jacobsen  

Organisasjonsnummer 930 267 724 

E-post per@inby-gjovik.no 

Telefonnummer 901 05 747 

Adresse Studievegen 16 

mailto:stt@tagarkitekter.no
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Postnummer/poststed 2815 Gjøvik 

Gebyr 

Industribygg Gjøvik AS, invoice.541557@vismabpo.no 

Andre faglige representanter 

Firma Kontur AS 

Navn Margret Weidner 

E-post margret.weidner@kontur.as 

Telefon 922 90 881 

 Firma TAG Arkitekter AS 

Navn Stig Thomassen  

E-post Sst@tagarkitekter.no  

Telefon 942 64 714 

 

 

3. Kort om planinitiativet 

Formålet med planen  

jf. Planforskriften § 1, andre ledd, bokstav a)  

Hensikten med planen er for å legge til rette for ny utdanningsvirksomhet på Campus. Det planlegges et 
kombinert bygg med studentrelatert aktivitet og kontorbygg, 60-70 arbeidsplasser, hvor plassering er 
valgt for å knytte eksisterende bebyggelse med ny, med bakgrunn i samlokaliseringsfordeler knyttet 
blant annet helseutdanningen og IT-sikkerhet.   
Planområdet er i dag regulert til grønnstruktur – felles friområde (FRI3) og offentlig eller privat 
tjenesteyting (OP4). 
 
Fremtidig formål: kombinert formål kontor/ offentlig eller privat tjenesteyting som støtter opp under 
undervisningsaktivitet på Campus, samt studentrelaterte aktiviteter.  
 
Det knytter seg ikke uklare eiendomsgrenser til eiendommen. Foreslått planavgrensning er vedlagt i SOSI 
format.  
 

Hvilke hovedutfordringer har prosjektet? 

Hovedutfordringen med tiltaket er at det i strid med planformålet i både gjeldende reguleringsplan og 
kommuneplanens arealdel. Sikring av friområder og grønnstruktur har vært vesentlige tema i tidligere 
prosess og det vil være viktig å begrunne valg av lokalisering og utbygging.  

Gjeldende planstatus  

Plantype/-navn Godkjent-
dato Formål som blir berørt 

Endres/ 
erstattes/ 
oppheves 

mailto:invoice.541557@vismabpo.no
mailto:Sst@tagarkitekter.no
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Kommuneplanens 
arealdel 2020-2032 29.10.2020 

3001 – Blågrønstruktur 
1160 – Off/priv.tjenesty.  
 

 

Reguleringsplan for 
Campus Gjøvik 01.11.2018 

Grønstruktur, felles friområde – fri3 
Bebyggelse og anlegg, Offentlig eller privat 
tjenesteyting – OP4 

 

Ved varsel om oppstart skal det tydelig angis og varsles hvordan status for gjeldende planer i området 
endres, jf. plan- og bygningsloven § 12-14. 

 

4. Retningslinjer og planer 

Kommuneplanen og gjeldende retningslinjer   

jf. § 1, andre ledd, bokstav g) 

Hvilke føringer gir de? 
 
 

Fra beskrivelsen til KPA fremkommer det «Campus skal utvikles ved å 
fortette og sammenkoble langs en sentralakse. Dette gir rom for å utvide 
bygningsmassen betydelig, samtidig som man styrker forholdet mellom 
Fagskoleområdet og NTNU.»  
 

I hvilken grad følger den 
foreslåtte planen opp 
disse føringene? 
 

Foreslått plan følger opp føringene om fortetting langs en sentral akse på 
Campus. 
Formål om offentlig/ privat tjenesteyting i følges opp i den grad at det 
ønskes regulert til tjenesteyting som støtter opp under 
undervisningsaktivitet på Campus, samt studentrelaterte aktiviteter. 
Foreslått plan følger ikke opp føringene satt til blågrønne strukturer ved at 
det planlegges bebyggelse for kontor og annen virksomhet. Planen bryter 
med føringene som er satt.  
 

Gjeldende og igangsatte reguleringsplaner   

jf. § 1, andre ledd, bokstav g) 

Hvilke føringer gir de? OP4 – Bygg innenfor området skal benyttes til funksjoner som støtter opp 
under utdanningsvirksomheten.  
Maks BYA 80%.  
Makshøyde er kote 199 (tilsvarer 3-4 etasjer avhengig av terrenget) 
Området omfatter også uteområder, parkering og interne trafikkarealer. Det 
skal være fri ferdsel gjennom områdene.  
Overflateparkering tillates med maks BYA 5 %.  
 
FRI3 - Eksisterende vegetasjon skal i størst mulig grad bevares. Arealer som 
ikke allerede har et grøntpreg skal tilsås og beplantes. Friområdene tillates 
ikke gjerdet inn. Benker og andre parkelementer som ikke er til hinder for 
allmenn bruk av området tillates 
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I hvilken grad følger den 
foreslåtte planen opp 
disse føringene? 
 

Foreslått plan følger opp føringene satt til formål om offentlig/ privat 
tjenesteyting i den grad at: 

- Planlagt bebyggelse skal benyttes av funksjoner som støtter opp 
under utdanningsvirksomheten 

- Det skal legges opp til studentrelaterte aktiviteter 
Foreslått plan følger ikke opp føringene satt i FRI3, ved at det planlegges 
bebyggelse for kontor og annen virksomhet. Planen bryter med føringene 
som er satt ved at det planlegges et annet formål enn det som er regulert.  

- Friområde ønskes formålsendret til bebyggelse 
- Kotehøyde ønskes satt til kote 203 (samme kotehøyde som i OP/K4 

(Studievegen 16) – kan tilsvare 5 etasjer 
 

 

5. Planens innhold og tilpasning 

a) Kort presentasjon av prosjektet/planidéen  

jf. § 1, andre ledd, bokstav c), d) og e) 

Hoveddelen av planområdet er i dag ikke bebygd, og består av et grøntareal uten særlig vegetasjon.  
Terrenget heller ned mot nord, og området blir ikke i dag brukt til noe. Nytt planlagt bygg vil være koblet 
på og en forlengelse av nabobygg i Teknologivegen 24.  
 
Tiltaket er et kombinert bygg med studentrelatert aktivitet på plan 1 og 2, og kontorvirksomhet i plan 3 -
5. I tillegg vil det være kjeller under bygget med lager og tekniske rom. Bygget har et bruksareal på 3127 
m2, bebygd areal på 528 m2, og gesimshøyden er ca. kote 202 moh. 
Tiltaket forholder seg til regulerte byggehøyder i delområde OP/K4.  
 

b) Planarbeidets virkning og tilpasning til landskap og omgivelser i og rundt planområdet 

jf. § 1, andre ledd, bokstav b) og f) 

Området er del campus området for NTNU Gjøvik. Planforslaget vil tilpasse seg eksisterende 
omkringliggende bebyggelse når det gjelder skala, uttrykk og materialbruk.  
Kotehøyden på gesims blir tilpasset bebyggelse i umiddelbar nærhet (OP/K4 – 5 etasjer), men vil ligge 
under gesimshøyden på bebyggelse på OP/K1 (6 etasjer). 
Når det gjelder materialbruk og fasader, søkes det å tilpasse tiltaket i størst mulig grad til 
omkringliggende bebyggelse, men det vil også tilføyes nye elementer. Tiltaket vil dermed bli en 
bidragsyter til det heterogene og sammensatte bygningsmiljøet på Campus. 
Tiltaket vurderes til å ikke være mer fremtredende i topografien enn omkringliggende bebyggelse, og vil 
dermed ikke ha noen dominerende virkning i landskapet. Bebyggelsen tilpasser seg naturlig det 
eksisterende terrenget på stedet. 
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6. Planfaglige tema for planarbeidet – fyll ut en foreløpig vurdering 
jf. Planforskriften § 2, andre ledd bokstav c)  

Estetikk og 
arkitektur 

Planen vil forutsette at ny bebyggelse tillegges sterkt fokus på arkitektonisk kvalitet 
og stedskarakter. Krav til estetisk kvalitet, fasadeuttrykk samt materialvalg, som de 
fremkommer i gjeldende plan, vil bli videreført også i ny plan. 

Universell utforming Vil ivaretas i planprosessen  

Byrom Planen ligger på Campus-området. Tiltaket bidrar til en videreutvikling og tilsiktet 
fortetting av området, samt vil styrke den sentrale aksen gjennom Campus. 
 

Parkering Hvordan parkeringsbehovet skal løses vil fremkomme i planprosessen. Utvidelse av 
dagens parkeringshus på Campus er sett på som en mulig løsning. Det vil også ses 
på gode løsninger for sykkelparkering. 

Uteoppholdsarealer Planområdet er i dag regulert til friområde, og er en hellende gresslette uten særlig 
rom for aktivitet og opphold. Denne sletten vil erstattes med et kontorbygg, og 
dermed vil et uteoppholdsareal tas bort. Det er derimot tiltak for å forbedre 
kvaliteten og tilgjengeligheten på grøntarealer rundt Kallerud Gård (LEK1). 
Grøntområder er ryddet for kratt og dødved, og området har fått et parkmessig 
preg og er blitt mye mer brukbar. Dette gir dessuten bedre solforhold til 
barnehagen samt større brukbarhet av dens utearealer. 

Lekeplass Lekeplass ved Gjøvik International School ligger i umiddelbar nærhet og blir ikke 
berørt/forringet av tiltaket. 

Barns interesser Blir ivaretatt som i dag. 
Barnehagens utearealer vil ikke bli forringet av tiltaket. 

Folkehelse Den såkalte «Campusrunden» har startpunkt ved tiltaket. Dette er en 
aktivitetsløype som ble åpnet i august i år. De nye arbeidsplassene som etableres 
gjennom tiltaket, vil ha god nytte av aktivitetstilbudet som åpner for trening og 
mosjon på Campus. Det vil også legges til rette for studentrelatert aktivitet på 
første plan av ny bebyggelse, noe som fører til en ny møteplass og sosialt samvær.  

Støy Nei, kfr. støykart fra SVV 

Byggegrense fra veg Tiltaket ligger ikke inntil veg. 

Teknisk 
infrastruktur/ Brann 

Aktuelle tekniske etater vil samordnes i planprosessen.  

Overvann/ 

blågrønn struktur 

Prinsipper for overvann vil i planprosessen følges opp og ivaretas i henhold til 
kommunens retningslinjer. 

Landbruk Planen berører ikke landbruksområder 

Kulturminner Det går en Pilegrimsled forbi planområdet, men det vurderes at denne ikke vil bli 
vesentlig berørt av tiltaket. Dette vil belyses nærmere i planprosessen.  

Naturmangfold Planområdet berører ikke viktig natur eller naturmangfold.  
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Radon Nødvendige tiltak vil sikres i planen.  

Samfunnssikkerhet – risiko- og sårbarhet 

jf. planforskriften § 1 andre ledd bokstav i)   

Flom Området ligger ikke utsatt til med tanke på fare for flom, jf. Kart fra NVE.  

Skred i bratt 
terreng 

Området ligger ikke utsatt til med tanke på fare for skred i bratt terreng, jf. Kart fra 
NVE 

Områdeskred 
(kvikkleire) 

Området ligger ikke utsatt til med tanke på fare for områdeskred (kvikkleire), jf. 
Kart fra NVE 

Grunnforhold 

Eiendommen ligger i et område med morenemateriale, og det er ifølge NGU gjort 
få fjellboringer i området. Med tanke på at det allerede er bygget flere bygg i 
området er det likevel mindre sannsynlig at eiendommen ikke skal egne seg for 
utbygging.  
 
Det er ikke kjent om eiendommen består av forurenset grunn. Tidligere tiders 
bruk (jordbruksland) tyder likevel på at dette er lite sannsynlig. Data fra 
miljøstatus.no viser ingen forurensing på eiendommene eller i området.  

Trafikkforhold Eiendommen ligger på Campus, med lite trafikk, og det er ikke registrert ulykker 
her i henhold til NVDB. 

Luftforurensning, 
støv og luft 

Det er ikke registrert store mengder forurensing i området, verken av støv eller 
luft.  

Brann- og 
eksplosjonsfare  Planen forholder seg til gjeldende regelverk og tekniske krav knyttet til brannvern. 

 

7. Planprosessen og samarbeid/ medvirkning 
jf. planforskriften § 1, andre ledd bokstav h), j) og k) 

a) Hvilke vesentlige interesser berøres av planinitiativet?  

jf. planforskriften § 1, andre ledd, bokstav h) 

Planinitiativet anses å være av interesse for offentligheten. Ny bebyggelse vil stryke campus, gjennom 
blant annet en åpen første etasje, arbeidsplasser og gateliv.  

b) Hvilke berørte offentlige organer og andre interesser skal varsles om planoppstart? 

jf. § 1, andre ledd, bokstav h og j) 

Foreløpig varslingsliste:  
 
Statlige og regionale myndigheter:  

- Statsforvalteren i Innlandet  
- Innlandet fylkeskommune  

Andre offentlige instanser: 
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- Eidsiva bioenergi AS, avdeling Gjøvik  
- Eidsiva Nett AS, divisjon nettforvaltning 
- Opplysningsvesenets fond 
- Innlandet politidistrikt  
- Gjøvik brannvesen 
- Gjøvik kirkekontor 
- Mjøsmuseet AS  
- Statsbygg v/Strategi- og utviklingsavdelingen, avdeling plan  
- Statnett  

Interesseorganisasjoner, frivillige lag og foreninger:  
- Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Oppland 
- Norges Handikapforbund 
- Naturvernforbundet i Oppland  
- Fortidsminneforeningen i Oppland  
- Gjøvik Historielag 
- Visit Gjøvik  
- Byen vår Gjøvik  

Berørte grunneiere og naboer som grenser til planområdet 
 

 

c) Hvordan skal medvirkning og samarbeid med berørte parter foregå?  

jf. § 1, andre ledd, bokstav k) og planforskriften § 2, andre ledd bokstav a) 

 
Det legges ikke opp til medvirkning utover minstekravet i plan- og bygningsloven. Planforslaget varsles og 
legges ut til offentlig ettersyn i tråd med loven. Naboer og berørte parter vil bli varslet og få anledning til 
å uttale seg ved oppstarts og ved offentlig høring.  
 
Det legges opp til et godt samarbeid med berørte fagavdelinger i kommunen, og andre berørte parter og 
fagavdelinger.  
 

 

8. Konsekvensutredning  
jf. § 1, andre ledd, bokstav l)  

Vurdering om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger, og hvordan kravene i tilfelle vil 
kunne bli ivaretatt. 

a) Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller melding 

jf. KU-forskriften § 6 

Faller inn under kriteriene i § 6, 1. ledd bokstav a) 

Begrunnelse:  

Planlagt planarbeid er detaljregulering.  

 

Ja: ☐ Nei:☒ 

Faller inn under kriteriene i § 6, 1. ledd bokstav b) 

Begrunnelse: 

Ja: ☐ Nei:☒ 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-21-854
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Tiltaket utløser ikke obligatorisk krav om konsekvensutredning etter KU-forskriftens 
vedlegg 1. Viser til punkt 24, «Næringsbygg, bygg for offentlig eller privat 
tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med et bruksareal på mer enn 15000 
m2.» 

Tiltaket har ikke bruksareal over 15000 m2.  

 

b) Planer og tiltak skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for miljø eller 
samfunn. 

jf. KU-forskriften § 8 

Faller inn under kriteriene i § 8, 1. ledd bokstav a) 

Begrunnelse:  

Tiltaket kan i vedlegg 2 i KU-forskriften inngå i punkt 11j) «Næringsbygg, herunder 
kjøpesentre som ikke inngår i pnk.10 b, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting 
og bygg til allmennyttige formål».  

Problemstillingen dreier seg om dette kan få vesentlig virkning for miljø eller 
samfunn. Under, i punkt 8 d) KU-forskriftens § 10, er dette vurdert til at tiltaket ikke 
vil gi vesentlige virkninger for hverken miljø eller samfunn.  

 

Ja: ☐ Nei:☒ 

c) Opplysninger som skal legges frem av forslagsstiller som grunnlag for ansvarlig myndighets 
vurdering etter § 11 eller § 12 

jf. KU-forskriften § 9 

Tiltakets omfang (utvidelse av utdanningsvirksomhet/kontor) er beskrevet tidligere i planinitiativet.  
 

d) Forslagsstillers vurdering av om planen eller tiltaket kan få vesentlige virkninger for miljø eller 
samfunn  

jf. KU-forskriften § 10 

Kriteriene som følger av § 10:  
 
Første ledd:  
Egenskaper ved planen eller tiltaket omfatter:  

a) Størrelse, planområde eller utforming – Gir ikke vesentlige virkninger  
b) Bruken av naturressurser, særlig arealer, jord, mineralressurser, venn og biologiske ressurser – 

Gir ikke vesentlige virkninger 
c) Avfallsproduksjon og utslipp – Gir ikke vesentlige virkninger 
d) Risiko for alvorlige ulykker og/eller katastrofer. – Gir ikke vesentlige virkninger 

 
Det vurderes til at ved andre ledd, vil ikke tiltaket gi vesentlige virkninger.  
 

e) Beskrivelse av opplegget for arbeidet fram til en konsekvensutredning foreligger 

jf. planforskriften § 2, andre ledd bokstav b) 
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Ikke relevant  
 

 

9. Utbygging og gjennomføring 

Kommenter kort forhold 
som kan være viktige for å 
gjennomføre planen. 

Det er behov for flere arbeidsplasser/kontorbygg på campusområdet.  
Siden planen foreslår å endre regulert formål fra friområde til 
kontorbebyggelse, vil det være fokus på å gi noe tilbake ved å 
tilgjengeliggjøre deler av bebyggelsen til studentrelatert aktivitet.  
 
 

Er det behov for 
rekkefølgebestemmelser for 
å løse utfordringer utenfor 
planområdet? 

Ivaretatt i gjeldende plan (videreføres). 

Har forslagsstilleren behov 
for å inngå 
utbyggingsavtale? 

nei 

Overordnet framdriftsplan 
for planen inkludert behov 
for senere dialogmøter 
mellom kommunen og 
forslagsstiller, jf. 
planforskriften § 2, andre 
ledd bokstav f) og g) 

 

Hva ønsker forslagsstiller at 
kommunen skal bidra med 
underveis i planarbeidet? Jf. 
forskriften § 2, andre ledd 
bokstav e) 

Rask saksbehandling, kfr. neste pkt. 

Ønsker forslagsstiller 
parallell prosess plan og 
byggesak, jf. plan- og 
bygningsloven § 12-15? Jf. 
planforskriften § 2, andre 
ledd bokstav d) 

Ja. Det tas sikte på at rammetillatelse kan foreligge samtidig med at 
planforslaget vedtas.  
Skissert fremdrift: regulering og byggesaksbehandling ca. 12 måneder. 
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10. Spørsmål som forslagstiller ønsker avklart 
- Planavgrensning  
- Behovet for konsekvensutredning 
- Avklaring av byggehøyder  

 

 

11. Fagkyndighet og oppstart av planarbeid 

☒ Fagkyndig bekrefter sin kompetanse og har vedlagt CV og referanser 

☒ Fagkyndig bekrefter å være kjent med de(n) gjeldende reguleringsplanen(e) og kommuneplanen for 
området 

☒ Fagkyndig bekrefter å være kjent med Gjøvik kommunes maler, kravspesifikasjoner og veileder for å 
utarbeide private reguleringsplaner 

 

12. Bekreftelse 

Sted, dato: Bergen, 11.10.2021  

Fagkyndig: Stig Thomas Thomassen / Monica Revheim Sherling  

 

 

13. Vedlegg 

Forslag til planavgrensning (pdf og sosi-fil) 

Skisseprosjekt med illustrasjoner, grep og planer  

CV og referanser til fagkyndig 

 

https://www.gjovik.kommune.no/vare-tjenester/plan-bygg-brann-og-eiendom/reguleringsplaner/lage-privat-reguleringsplan/
https://www.gjovik.kommune.no/vare-tjenester/plan-bygg-brann-og-eiendom/reguleringsplaner/lage-privat-reguleringsplan/
https://www.gjovik.kommune.no/vare-tjenester/plan-bygg-brann-og-eiendom/reguleringsplaner/lage-privat-reguleringsplan/
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	jf. KU-forskriften § 10

	e) Beskrivelse av opplegget for arbeidet fram til en konsekvensutredning foreligger
	jf. planforskriften § 2, andre ledd bokstav b)
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