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127/2021 Utvalg for Samfunnsutvikling 09.12.2021 

 
 

Planinitiativ for del av campus Gjøvik 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

1. I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 vedtar utvalg for Samfunnsutvikling at det kan 
varsles oppstart for detaljregulering for del av campus Gjøvik på bakgrunn av 
planinitiativet.   

2. Planen skal sikre at bygget får en god tilpasning til nabobygningen (H-bygget) både i 
forhold til høyde med inntil 4 etasjer og utformingen av bygget.  

3. Planprosessen med medvirkning skal avklare aktuelle kompenserende tiltak for 
omdisponeringen av friområde FRI3, og gjennomføringen av disse skal være sikret gjennom 
rekkefølgebestemmelser.  

 
Vedlegg i saken: 
26.11.2021 Referat fra oppstartsmøte del av campus Gjøvik 
02.12.2021 Planinitiativ Teknologivegen - Campus Kallerud 
02.12.2021 Skisseprosjekt_Nybygg på Kallerud - presentasjon rev 01_opt 
02.12.2021 Nybygg på Campus - notat plassering 
02.12.2021 Uttalelse fra NTNU - HDO 
02.12.2021 Regulering del av Campus Gjøvik-alternativ vurdering 
02.12.2021 Presentasjon av forprosjekt for delområde OP5 fra 2019 
02.12.2021 Uttalelse fra NTNU  - alternativvurdering på Campus 
02.12.2021 Nybygg på Campus - sol- og skyggestudier 
 
Utvalg for Samfunnsutvikling 09.12.2021: 
 
Behandling: 

Forslag til vedtak fra posisjonen: 
Planen skal sikre at bygget får en god tilpasning til nabobygningen (H-bygget). Utvalget 
mener utbyggers ønske om 5. etasjer ikke vil være i strid med dette, og viser til at utviklingen 
av campusområdet – med bygg i tilsvarende høyde på motsatt side (Studievegen 16 mm). 
Utvalget mener hensynet til utvikling av campus og (re)etablering av arbeidsplasser også 



veier tungt. 
 
Forslaget ble vedtatt mot en stemme (SV). 
 
 
SAM- 127/2021 Vedtak: 

 
1. I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 vedtar utvalg for Samfunnsutvikling at 

det kan varsles oppstart for detaljregulering for del av campus Gjøvik på bakgrunn 
av planinitiativet.   

2. Planen skal sikre at bygget får en god tilpasning til nabobygningen (H-bygget). 
Utvalget mener utbyggers ønske om 5. etasjer ikke vil være i strid med dette, og 
viser til at utviklingen av campusområdet – med bygg i tilsvarende høyde på 
motsatt side (Studievegen 16 mm). Utvalget mener hensynet til utvikling av campus 
og (re)etablering av arbeidsplasser også veier tungt. 

3. Planprosessen med medvirkning skal avklare aktuelle kompenserende tiltak for 
omdisponeringen av friområde FRI3, og gjennomføringen av disse skal være sikret 
gjennom rekkefølgebestemmelser.  

 
FAKTA: 
 
Bakgrunn: 
Industribygg AS er forslagstiller bak et planinitiativ for en detaljregulering for del av Campus Gjøvik. 
Planinitiativet omfatter omdisponering av et regulert friareal sentralt på Campus til 
utbyggingsformål. Det er vist planer for et bygg på inntil 5 etasjer med studentrelatert aktivitet på 
plan 1 og 2, og kontorvirksomhet i plan 3-5.  
 
Det ble gjennomført oppstartsmøte på bakgrunn av planinitiativet 9. november 2021. I møtet ble 
planinitiativet og rammer og krav for planarbeidet gjennomgått. Referat fra oppstartsmøtet er 
vedlagt saksutredningen.  
 
Med bakgrunn i at planinitiativet ikke er i tråd med områdereguleringsplanen for Campus Gjøvik ble 
det i oppstartsmøtet konkludert med at spørsmålet om oppstart av planarbeid blir fremmet for 
politisk behandling og vedtak.  
 
Planinitiativet for del av Campus Gjøvik:   
 
Hensikten med planinitiativet: 
Tag arkitekter AS har fremmet planinitiativet for del av Campus Gjøvik på vegne av Industribygg AS.  
 
Hensikten med planen er å legge til rette for et kombinert bygg på Campus med studentrelatert 
aktivitet (f.eks. treningssenter) og kontorer for 60-70 arbeidsplasser. Plasseringen av 
kontorvirksomheten er valgt for å knytte eksisterende bebyggelse med ny, med bakgrunn i 
samlokaliseringsfordeler knyttet til blant annet helseutdanningen og IT-sikkerhet.  
 
Det er Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO) som er aktuell hovedleietaker i 
nybygget. HDO skal etter planen ha kontorarealer i plan 3-5. HDO HF leverer drift og forvaltning av 
teknologibaserte tjenester til aktørene i det prehospitale miljøet og den akuttmedisinske kjede. HDO 
er eid av de fire regionale helseforetakene, og leverer tjenester til alle landets helseforetak og 
kommuner. 
 
Hovedargumentet for plasseringen av nybygget er plasseringen av HDO sin virksomhet midt mellom 



helsebygget til NTNU («H-bygget») og IT-/sikkerhetsmiljøet til NTNU (som flyttes over til 2. 
byggetrinn i Studieveien 16). Plassering er valgt for å knytte eksisterende bebyggelse sammen med 
ny, med bakgrunn i samlokaliseringsfordeler knyttet til blant annet helseutdanningen og IT-sikkerhet. 
Gjennom en slik fysisk plassering av HDO knyttes disse miljøene nærmere sammen med samarbeids- 
og utviklingsmuligheter fremover. 
 
HDO er i dag lokalisert i EVRY sitt bygg i Hans Mustad gate. Leieavtalen blir ikke videreført, og det er 
viktig å finne en alternativ plassering slik at de statlige arbeidsplassene forblir i byen.  
I forhold til tidligere møte i mai 2021 viser det seg å være noe større handlingsrom i tidsløpet med 
tanke på når bygget må være klart. Det ble i oppstartsmøtet redegjort for at det vil være nødvendig å 
starte byggingen tidlig i 2023 for å rekke innflytting før HDOs gjeldende leieavtale utløper. 
 
Områdereguleringsplanen for Campus Gjøvik 
Planinitiativet innebærer endringer i arealbruken i forhold til områdereguleringsplanen for Campus 
Gjøvik som ble vedtatt 1. oktober 2018.  
 

 
Figur 1: Utsnitt fra områdereguleringsplanen for Campus Gjøvik 

 
Planinitiativet utfordrer områdereguleringsplanen på enkelte punkter: 
· Omdisponering av deler av friområde FRI3 til utbyggingsformål – inkludert påvirkning på 

tilgrensende uteoppholdsarealer. 
· Økt byggehøyde i forhold til område OP4 med økning fra 4 etasjer til 5 etasjer 

 
Planinitiativet utfordrer den helhetlige regulerte grønnstrukturen sentralt på Campus. 
Grønnstrukturen var et sentralt tema i prosessen med områdereguleringen, og var også gjenstand for 
innsigelse på grunn av omdisponering av grøntarealer til utbyggingsformål.  
 
Planområde: 
I oppstartsmøtet ble det konkludert med at planområdet må inkludere nødvendig byggeareal for 
tiltaket, og hele friområde FRI 3 i områdereguleringsplanen. I tillegg vil det være behov for å ta med 
minimum halve bredden på gang- og sykkelveger. Det kan i tillegg være behov en justering av 
linjeføringen på gang- og sykkelveg 3 og 4 for å sikre mulighet for en breddeutvidelse som gir god nok 
fremkommelighet for brannbil. Det vil eventuelt betinge et større planområde, og det må avklares 
før varsel om oppstart av planarbeidet.  
 
Vurdering av alternativer  
I oppstartsmøtet ble det etterspurt vurdering av alternative løsninger for tiltaket som er innenfor 
rammene i områdereguleringsplanen slik at friarealet ikke blir berørt.    



· Utredningen skal vise ulike alternativer i samsvar med områdereguleringen inklusiv mulighet 
for trinnvis utbygging av areal både på bakkeplan og i høyden 

· Utredningen skal vurdere fordeler og ulemper ved de ulike alternativene 

 
Industribygg AS har kort redegjort for alternativer i e-post datert 22. november inkludert uttalelse fra 
NTNU og mulighetsstudie for område OP5 fra 2019. Disse er vedlagt saken, og kan oppsummeres slik: 
  

· Industribygg utarbeidet mulighetsstudie for område OP5 i 2019 som la til rette for 
treningsarealer i underetasjen, og rom for undervisning og kontorer for NTNU i plan 1-4. 
Industribygg har vektlagt tilbakemeldingen fra NTNU om at det ikke er ønskelig med utleie 
til andre virksomheter enn NTNU sin egen forsknings- og undervisningsaktivitet på dette 
arealet.  

· NTNU forventer fortsatt vekst i antall studenter og ansatte. NTNU vurderer at område OP5 
er den mest aktuelle tomten for videre utbygging for NTNU sin virksomhet, og bør 
forbeholdes NTNU sine primæraktiviteter med tanke på den sentrale plasseringen. Den 
vedtatte campusplanen for NTNU viser planer for bruk av trekanttomta. Dette er et 
sentralt og viktig område for utvikling av kunnskapsaksen ut fra Gneisbygget og sørover 
med torg mellom trekanttomta og Beryllbygget.  NTNU vurderer på bakgrunn av dette at et 
nybygg for HDO på innenfor OP5 ikke vil være forenelig med NTNU sine planer for videre 
utvikling av NTNU sin primæraktiviteter på campus.  

· Utover dette har ikke Industribygg andre tomteområder på Campus som anses å være 
egnet for et kominasjonsbygg for HDO og annen studentrelatert aktivitet på NTNU med en 
beliggenhet nært opp til Instituttet for helsevitenskap og Instituttet for 
informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi.  

· Et påbygg med en ekstra etasje på H-bygget i delområde OP4 er ikke et alternativ fordi 
konstruksjonene til bygget ikke er dimensjonert for et slikt påbygg.  

· Det er vesentlig at studentaktiviteten som f.eks. et treningssenter legges på bakkeplan med 
direkte tilkomst til uteaktiviteter som volleyballbanen, bordtennis og den nye 
trimløypa/campusrunden. I tillegg er den foreslåtte plasseringen i planinitiativet optimal i 
forhold til Studenthuset og de nye grøntområdene rundt huset.   

 
Skisseprosjekt og sol- og skygge analyse 
Det er utarbeidet et skisseprosjekt som følger planinitiativet med ulike tegninger og illustrasjoner.  
Materialet viser et bygg med 5 etasjer som ligger inntil H-bygget på campus som har 3 etasjer. 
 

  
Figur 2: Illustrasjon av nytt bygg i 5 etasjer inntil H-bygget på campus 

 



 
Figur 3: Skråfoto av nærområdet på Campus og LEK2.  

 
I etterkant av oppstartsmøtet er det ettersendt sol- og skyggeanalyser som viser sol- og skygge i 
området på forskjellige tidspunkter i løpet av året, og effekten av et bygg med både 4 etasjer og 5 
etasjer.  
 
Både skisseprosjektet for planinitiativet og sol- og skyggeanalyser er vedlagt denne saken.  
 
EGENVURDERING: 
 
Forholdet til områdereguleringsplanen for Campus Gjøvik 
Områdereguleringen for Campus Gjøvik gir rammene for den langsiktige utviklingen av området, og 
det er utbyggingsområder som ikke er utbygd. 
 
Tiltaket bygger videre på den sentrale aksen som går igjennom Campus, og legger til rette for både 
studentvelferd og videreutvikling av koblingen mellom utdanningsvirksomheten på Campus og andre 
kompetansemiljøer. Avvikene fra områdereguleringsplanen omfatter omdisponering av deler av 
friområde FRI 3 til utbyggingsformål, samt økt byggehøyde i forhold til det som er tillatt i delområde 
OP4.    
 
Type virksomhet: 
Rådmannen ser behovet for å finne en løsning for ny lokalisering av HDO, og det kan være positive 
synergier knyttet til en samlokalisering inn mot kompetanse- og utdanningsmiljøet på NTNU. 
Koblingen mot Instituttet for helsevitenskap og Instituttet for informasjonssikkerhet og 
kommunikasjonsteknologi er relevant for HDO sin virksomhet. § 4-5 i områdereguleringsplanen 
åpner for kontorvirksomhet på Campus under visse forutsetninger. I denne saken har NTNU gjort en 
vurdering, og anbefaler at HDO etableres seg på Campus. Rådmannen støtter denne vurderingen, og 
legger til grunn at HDO sin virksomhet er innenfor rammene i § 4-5.  
 
NTNU har utarbeidet en velferdsrapport om utviklingen på Campus. Undersøkelsene viser at det er 
behov for arealer og lokaler til treningssenter og frivillighet. Det er positivt at planinitiativer følger 
opp dette med en mulig løsning for treningssenter på Campus. Treningssenter kan ligge som et eget 
tilbud, men det kan også være gunstig med samlokalisering av dette tilbudet sammen med andre 
tilbud til studentene, jf. frivillighet. Spørsmålet vil være om det er egnet i dette tiltaket, eller om en 
alternativ lokalisering er mer egnet dersom flere velferdsfunksjoner for studentene skal samles i et 
bygg. Det er viktig å involvere studentene i tidlig fase slik at de kan si sin mening om innhold, 
lokalisering osv. Studentrådet kan være en egnet gruppe til medvirkning. I mulighetsskissen fra 2019 
for nytt bygg i delområde OP5 er det også illustrert et treningssenter. Rådmannen vurderer at 



etablering av studentvelferdstilbud som et treningssenter tett inn mot torget i OP5 kan være en god 
løsning.  
 
Omdisponering av deler av friområde FRI3 til utbyggingsformål – vurdering av alternativer: 
Den prinsipielt viktigste beslutningen som må tas i denne saken er om kommunen kan støtte 
forslaget i planinitiativet om å omdisponere deler av friområde FRI3 til utbyggingsformål.   
 
Rådmannen ønsker innledningsvis å understreke at det er svært viktig å finne en god lokalisering for 
HDO sin virksomhet. HDO er en viktig arbeidsplass i byen, og det er vesentlig å finne en løsning som 
gir forutsigbarhet for virksomheten siden leiekontrakten deres utløper.  
 
I planinitiativet er det valgt å plassere det nye bygget i et tidligere regulert friområde i 
områdereguleringsplanen - friområde FRI3. Områdereguleringsplanen var gjenstand for en grundig 
prosess frem til vedtak i 2014, og en ny prosess med endringer i 2018. Hovedgrepet i planen ble 
endret i 2014 med fokus på å flytte trafikken ut til randsonen av Campus, og skape et kompakt 
Campus med gode møteplasser med grønnstruktur og torg. Endringen i 2014 innebar at enkelte 
grønne friarealer ble omdisponert til utbyggingsformål, og det var innsigelse knyttet til dette. 
Innsigelsen ble løst med sikring av grønne friarealer i plankartet og mulighet for kompenserende 
tiltak i disse områdene. Plangrepet sikret en sammenhengende grønnstruktur sentralt på Campus 
rundt krysset med de viktige gang-aksene, og med nærhet til både barnehagen og den internasjonale 
skolen.  
 

 
Figur 4: Grønnstruktur i reguleringsplanen for Campus Gjøvik  

 

Tiltaket innebærer omdisponering av friområde til utbyggingsformål og påvirker den gjennomgående 
grønnstrukturen på Campus. Det er ikke stilt spesifikke krav til opparbeidelse av friområde 3 i 
områdereguleringsplan, men det er sikret som et grønt uteoppholdsareal. Arealet ligger inntil krysset 
for gang- og sykkelvegene sentralt på Campus, som er omkranset av grøntarealer. LEK1 og LEK 2 er 
opparbeidet på bakgrunn av rekkefølgekrav i reguleringsplanen, og vegetasjonsbelte 4 er også sikret i 
planen. I sum utgjør alle disse arealene grønnstrukturen i denne delen av Campus, og er viktige 
uteoppholdsarealer for både studenter, ansatte og barn.  Friarealene sikrer varierte 
uteoppholdsarealer og de har ulike funksjoner. LEK1 er viktige uteoppholdsarealer for den 
internasjonale skolen og barnehagen på nærturer. LEK2 er mer en aktivitetspark rettet mot 
studentene. FRI3 og vegetasjonsbeltene har liten opparbeidelsesgrad, men er allikevel en viktig del 
av helheten som bidrar til sammenhengende grønnstruktur. De bidrar med grønne omgivelser rundt 
de aktiviserte områdene, og derigjennom også gode sol- og lysforhold.     

 



I oppstartsmøtet forutsatte rådmannen at en omdisponering av et regulert friområde må begrunnes 
godt gjennom redegjørelse av alternative lokaliseringer av tiltaket på Campus.  Hvilke konsekvenser 
vil en omdisponering av arealet gir for den helthetlige grønnstrukturen og bruken av de tilgrensende 
arealene? Det ble stilt krav om en sol- og skyggeanalyse og den blir vurdert under avsnittet om økt 
byggehøyde.  

 

I etterkant av oppstartsmøtet er det fra forslagsstiller Industribygg AS redegjort kort for ulike 
alternativer på Campus, og det er vist til disse i faktadelen innledningsvis i saken.  Et av alternativene 
som er drøftet er et påbygg av en ny etasje på H-bygget i delområde OP4. Forslagsstiller har vist til at 
dette alternativet ikke er realistisk siden bygget ikke er konstruert for å tåle en ekstra etasje. 
Rådmannen har ikke grunnlag for å gå nærmere inn i vurderingen av det alternativet. Det neste 
alternativet som har vært drøftet er et nybygg i delområde OP5. Både Industribygg AS og NTNU anser 
det som lite aktuelt med bakgrunn i at den sentrale plasseringen ved torget tilsier at arealet bør være 
forbeholdt NTNU sine primærfunksjoner. I tillegg er det vist til at byggeområdet kan romme et bygg 
på ca. 6000 m2, noe som er dobbelt av den størrelsen det er behov for i tiltaket. Til det siste vil 
rådmannen bemerke at det er mulig å gjennomføre en trinnvis utbygging av et nytt bygg i OP5 med 
oppdeling i mindre bygningsenheter eller gjennom senere påbygg av nye etasjer. Rådmannen støtter 
vurderingen om at område OP5 fortrinnsvis bør prioriteres til NTNU sin virksomhet. Utover dette 
viser Industribygg til at de ikke har andre aktuelle byggearealer til HDO på Campus, siden de øvrige 
arealene er disponert av Statsbygg.  

 

Rådmannen har forståelse for at en lokalisering av HDO midt mellom Institutt for helsevitenskap og 
Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi oppfattes som en optimal løsning 
for partene i saken. Samtidig er det slik at det er korte avstander på Campus og andre alternativer 
med noe avstand mellom virksomhetene kan også funger godt.  
 

I denne saken er det en vanskelig avveining mellom behovet for en god lokalisering for HDO sin 
virksomhet opp mot ivaretakelse av den helhetlige grønnstrukturen på Campus.   
 
Ved en eventuell omdisponering av friområdet vil det være nødvendig med en avklaring av aktuelle 
kompenserende tiltak. Medvirkningsopplegget i en reguleringsprosess kan gi nyttige innspill til 
kompenserende tiltak, og de prioriterte tiltakene må sikres gjennom rekkefølgebestemmelser. Tiltak 
som allerede er sikret og gjennomført i henhold til områdereguleringsplanen er ikke å anse som 
kompenserende tiltak i denne saken. Eksempler kan være planting av oppstammede trær, utvendige 
treningsapparater, eller andre tiltak som øker kvaliteten på møteplassene. Grønt tak for biologisk 
mangfold ble også drøftet i oppstartsmøtet, men det er primært bruken av arealene på bakkeplan 
som er aktuelle i forhold til kompenserende tiltak.  

 

Områdereguleringsplanen stiller krav om sikring av gangpassasje på minimum 3 meter bredde 
mellom parkeringsplass P1 og GS3 gjennom OP4. Det er viktig å følge opp denne intensjonen, og det 
kan sikres gjennom forbindelse gjennom resterende del av FRI 3 frem til GS5. 
 
Økt byggehøyde 
Planinitiativet viser en byggehøyde tilsvarende 5 etasjer, og byggehøyden er økt fra 4 til 5 etasjer fra 
tidligere møte i mai når tiltaket først ble presentert. Dette utfordrer den regulerte byggehøyde i 
delområde OP4 som det nye bygget legger seg inntil, der det er tillatt med en byggehøyde 
tilsvarende 4 etasjer. H-bygget som ligger der i dag er etablert med 3 etasjer, og Industribygg har 
orientert om at det bygget ikke er dimensjonert for en ekstra etasje.  
 
I forhold til økt byggehøyde vurderer rådmannen at det er sentralt å ta stilling til overgangen mot 
nabobebyggelse, samt konsekvensene for omgivelsene med tanke på sol- og skyggeforhold. 



 
H-bygget er et langt bygg med moderat byggehøyde i dag, og den illustrerte nybygget legger seg 
inntil med ytterligere 2 etasjer. Det er viktig med en god overgang mellom disse byggene siden 
planinitiativet legger opp til et tilbygg. Siden det ikke er realistisk å kunne bygge en ekstra etasje på 
H-bygget vurderer rådmannen at et tilbygg bør være begrenset til en byggehøyde tilsvarende 4 
etasjer. En slik høyde vil fortsatt ivareta primærbehovene i tiltaket. 
 
Under forrige tema ble konsekvensene ved omdisponering av friområde drøftet. Foruten at tiltaket 
innebærer bygging på et friområde vil også byggehøydene påvirke solforholdene på tilliggende 
friområder. Bygget ligger på sørsiden friområde LEK2 som er opparbeidet som en møteplass og 
aktivitetsområde, og i oppstartsmøtet ble det derfor bedt om en sol- og skyggeanalyse av tiltaket 
med både 4 etasjer og 5 etasjer.  
 
Sol- og skyggeanalysene viser situasjonen til ulike tider av året kl. 9, 12, 15 og 18. Ytterpunktene er 
vintersolverv og sommersolverv, men det mest interessante er kanskje jevndøgn (20. mars og 22. 
september) og 17. mai som viser situasjonen som er av betydning for perioder av året hvor 
studentene aktivt benytter disse uteoppholdsarealene. Område LEK2 har i dag forholdsvis gode 
solforhold tidlig på dagen, men blir berørt av skygger fra bebyggelsen mot vest i delområde OP/K4 fra 
ca. kl. 14 og utover ettermiddagen. Når sola står lavt på himmelen rundt jevndøgn er det store 
områder som ligger i skyggen.  Det nye bygget påvirker solforholdene for LEK2 på morgenen og frem 
til ca. kl. 13-14. Andelen av områder som blir berørt varierer med hvor høyt sola står på himmelen. 
Det er spesielt områdene mot sørøst som blir mest berørt der det er etablert møteplasser. Analysen 
viser at en ekstra etasje på forsterker skyggevirkningen, og den effekten er naturlig nok størst når 
sola står lavt på himmelen.   
 
Den største påvirkningen av solforholdene på LEK2 avgjøres av om det skal åpnes for en 
omdisponering av friområde FRI3 til tiltaket.  LEK2 har i dag gode solforhold tidlig på dagen siden det 
ikke er bebyggelse rett mot sør. Ved en eventuell omdisponering av arealet vurderer rådmannen at 
byggehøyden bør begrenses til 4 etasjer. Begrunnelsen er det det gir en bedre tilpasning til 
nabobygget, samt at solforholdene på LEK2 blir noe mindre påvirket.  
 
Parkering: 
I planinitiativet er det vist til muligheten for å etablere en ny etasje på parkeringshuset ved Campus 
Arena. Rådmannen vurderer at det kan være en god måte å løse parkeringsbehovet som tiltaket 
utløser, og områdereguleringsplanen åpner for en slik løsning. I en reguleringsplan vil det eventuelt 
være aktuelt å stille rekkefølgekrav om etablering av et tilstrekkelig parkeringstilbud til 
kontorvirksomheten.   
 
Miljømessige konsekvenser 
Planinitiativet innebærer omdisponering av et grøntareal. Arealet er en gresskledd skråning, og det 
er ikke registrert naturmangfold i området.  
 
I en planprosess vil det være viktig å følge opp føringene fra kommuneplanens arealdel og 
klimaplanen for å begrense klimagassutslipp. Det er aktuelt med tilknytning av bygget til 
fjernvarmenettet, og i tillegg er det aktuelt med bruk av solceller på tak. Materialbruk og 
mobilitetsplan vil også være aktuelle tema.  
 
Konsekvenser for folkehelsen 
Etablering av et godt tilbud for trening på Campus vil være positivt for helsen til studentene. Det vil 
bidra til at det blir enklere for studentene å trene i studiehverdagen, og vil også være en viktig 
møteplass utenfor undervisningen.  
 
Konsekvenser for barn- og unges interesser: 
Det aktuelle arealet ligger tett på barnehagen på Campus og den internasjonale skolen. Et nytt bygg 



på det regulerte friområde vil påvirke omgivelsene til barna, og begrense grøntområdene på Campus. 
 
Nærheten til barnehagen og den internasjonale skole er også forhold som er viktig å tenke på i 
forhold til en anleggsfase med særskilt fokus på trafikksikkerhet og begrensning av støy og utslipp.  
 
I en planprosess vil det være behov for involvering av barnehagen til SIT, samt et 
medvirkningsopplegg med den internasjonale skolen med barnetråkk-registrering.  
 
Økonomiske og administrative konsekvenser: 
Gjøvik kommune er grunneier av de arealene som berører friområdet FRI3. Tidlig i en eventuell 
planprosess er det behov for avklaring av fremtidig eiendomsforhold. Det vil være krav om fradeling 
av arealet før det kan gis tillatelse til en utbygging på arealet.  
 
Gjøvik kommune eier og drifter parkeringshuset på Campus. Dersom planen utløser behov for 
etablering av en ny etasje på parkeringshuset blir det behov for avklaringer mellom Industribygg og 
Gjøvik kommune vedrørende hvordan tiltaket skal realiseres. Det kan utløse behov for en 
gjennomføringsavtale eller utbyggingsavtale mellom partene, og teknisk drift og utbygging må bli 
involvert i dette.  
 
På bakgrunn av planinitiativet er det ikke noe som tilsier at det blir økonomiske konsekvenser for 
kommunen. En eventuell gjennomføringsavtale (eller utbyggingsavtale) for påbygg på 
parkeringshuset må avklare ansvarsforholdet mellom partene.  
 
Alternative løsninger 
 

1. Gå videre med planinitiativet med krav om kompenserende tiltak. 
 

2. Gå videre med planinitiativet med krav om kompenserende tiltak og byggehøyde 
tilsvarende 4 etasjer 
 

3. Avvise planinitiativet og ikke anbefale planoppstart 

 
 
Konklusjon: 
Rådmannen vurderer at det er en vanskelig avveining i denne saken, og konkluderer med at 
alternativ 2 er den beste løsningen. Alternativ 2 åpner opp for å gå videre med planinitiativet for å 
sikre ny lokalisering for HDO på Gjøvik, samtidig som de negative konsekvensene for grønnstrukturen 
blir noe begrenset gjennom redusert byggehøyde til 4. etasjer og krav om kompenserende tiltak. 
Gjennom planprosessen er det svært viktig med medvirkning med de berørte interessentene både i 
forhold til innhold i bygget knyttet til studentrelatert virksomhet, og for å prioritere kompenserende 
tiltak for friområdet.  
 
 
 
 


