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1. Ansvarlige kontaktpersoner 

Fagkyndig 

Firma Feste Kapp AS 

Kontaktperson Einar Nordengen 

Organisasjonsnummer 992 979 321 

E-post en@feste.no 

Telefonnummer 99106114 

Adresse Fabrikkvegen 68 

Postnummer/poststed 2858 Kapp 

Forslagsstiller 

Firma/ Privatperson Studenten Gjøvik AS 

Kontaktperson Martin V. Traaseth 

Organisasjonsnummer 983 532 219 

E-post mv@traaseth.com 

Telefonnummer 971 77 180 

Adresse Postboks 1715 Vika 

Postnummer/poststed 0121 Oslo 

Gebyr 

Fakturaadresse: Samme som forslagsstillers adresse.  

Andre faglige representanter 

Firma MDH arkitekter 

Navn Dagfinn Sagen 

E-post dagfinn@mdh.no 

Telefon 41 20 99 36 

 
Firma Feste Kapp AS 

Navn Hans Olav H. Egge 

E-post hoe@feste.no 

Telefon 97074190 

 
Firma  

Navn  

E-post  

Telefon  

mailto:en@feste.no
mailto:mv@traaseth.com
mailto:dagfinn@mdh.no
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2. Eiendomsopplysninger – hjemmelshavere innenfor planområdet 

Gnr/Bnr   Planområdet berører følgende eiendommer:  

Bebyggelse: 

(67/959) (Marcus Thranses Gate 2A-B) (Studenten Gjøvik AS) 

67/1264 (Eiendommen har ikke adresse) (Studenten Gjøvik AS) 

67/1263 (Eiendommen har ikke adresse) (Studenten Gjøvik AS) 

67/961 (Kringens gate 3A-G, Marcus Thr. gate 4A-B, Wergelands gate 8A-H) 

67/17 (Kringens gate 5, Wergelands gate 8) 

67/1461 (Hunnsvegen 15) 

 

Tilstøtende vegareal: 

1172/4 (del av Marcus Thranes gate)  

1132/29 (del av Hunnsvegen) 

0/0 (del av Kringens gate) 

Planområde totalt  8,6 daa 

Adresse Planområdet består av flere adresser. Adresse til den enkelte teig fremkommer 
bak det enkelte gnr/bnr. Der adresse ikke er oppgitt, er adresse ikke tildelt. 

Eiers navn Planområdet består av flere eiendommer som har ulike eiere. Eier 
fremkommer bak det enkelte gnr. bnr over.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1, Grunnkart over planområdet 
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3. Bakgrunn for planinitiativet 

Formålet med planen  

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

I 2002 ble det gjort en planendring ut fra ønske om å omdisponere lokalene fra produksjonslokaler til 
boligformål i tidligere Opplandske Luefabrikk. Planen åpner også for utvikling av boliger på den delen av 
kvartalet hvor brannstasjonen var tidligere. Gjøvik brannstasjon lå tidligere i Gjøvik sentrum, innenfor 
Kvartal 20. Da denne på 2010-tallet ble flyttet til Hunndalen, ble det mulig å fylle eiendommen med ny 
bruk. Selskapet Studenten Gjøvik AS kjøpte tomten og utvikler området til studentboliger.   

Byggetrinntrinn 1 ble ferdigstilt til skolestart høsten 2017, og består av 80 leiligheter. Leilighetene har 
varierende størrelse der de største er på 40 m2. Oppført bygg «Studenten» har fire etasjer lengst nord, 
med nedtrapping til tre og deretter to etasjer i sørenden. I gårdsrommet er det opparbeidet 
parkeringsplasser, sykkelparkering og grøntanlegg. I kjelleren er det fellesvaskeri og bod til hver boenhet. 

 

I byggetrinn 1 av Studenten ble det prosjektert i henhold til reguleringsplanen fra 2002, med unntak av 
dispensasjon fra høydekrav. Et mulig byggetrinn 2 har det blitt jobbet med i årene etter oppføringen av 
det første byggetrinnet.  

I forbindelse tidligere arbeid med byggetrinn to 
var det i 2017 dialog om tematikk som angår 
reguleringsplanen. Den gang ble det formidlet fra 
kommunen at en planprosess måtte være på 
plass før det kunne søkes om byggetrinn to. Det 
ble da gjennomført oppstartsmøte om ny 
reguleringsplan, og det ble også varslet oppstart 
av planarbeid, men prosjektet ble av ulike 
årsaker ikke gjennomført den gangen.  

 

Gjøvik Eiendom AS har siden 2017 fått nyere 
eiere, som ønsker å gjenoppta arbeidet med 
byggetrinn 2.  

Det ble avholdt forhåndskonferanse den 
12.12.2022, der nytt mulighetsstudie av 

byggetrinn 2 ble presentert. Arkitekt for dette mulighetsstudie er MDH Arkitekter AS.  

Gjøvik kommune ga tilbakemelding om at prosjektet har mange kvaliteter som er verdt å gå videre med i 
en reguleringsplanprosess, men opprettholder med andre ord tidligere tilbakemelding om plankrav for 
bygge trinn 2. Avholdt forhåndskonferanse kan gjennom dette ansees som et innledende 
veiledningsmøte, som danner grunnlag for et formelt oppstartsmøte. 

Figur 2, Studenten, byggetrinn I 

Figur 3, Mulighetsstudie byggetrinn II, MDH Arkitekter AS 
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Hvilke hovedutfordringer har prosjektet? 

Utvikling av en sentrumsnær tomt vil alltid inne ha ulike aspekter som må løses under vegs. 
Reguleringsplanen vil være verktøyet for å avklare momenter som pr. nå vil kreve oppmerksomhet for å 
kunne løses:   

 

• Parkeringsdekning: Planområdet er en del av ytre sentrumssone (Sone II) i kommuneplanen. 
Denne definerer parkeringsdekning for studentboliger ut i fra 0,1-0,2 for boliger under 30 kvm, 
og 0,2-0,3 parkeringsplass pr. enhet for boliger over 30 kvm. Valg av parkeringsdekning har 
betydning for hvordan området kan utnyttes. Nå innledningsvis av prosjektet presenteres ulike 
løsningsforslag for utbytting, basert både på parkeringsdekning iht. Kommuneplanens krav, og et 
konsept som baserer seg på en noe lavere parkeringsdekning enn kommuneplanen. Krav til 
parkering ønskes drøftet nærmere i oppstartsmøtet.  
 

• Forholdet til omkringliggende bebyggelse/arkitektur:  

 
• Det er en realitet at bebyggelsen i området er av svært ulik karakter. Bebyggelsen i område er 

oppført til ulik tid, og med ulike stilarter og stiluttrykk. Det er en sentral målsetning å utarbeide 
en bebyggelse som skal «bygge bro» mellom de ulike typene bygg som finnes i området fra før  
 

• Støy: Ny bebyggelse skal oppføres i samsvar med støyretningslinjen T-1442 og kommuneplanens 
bestemmelser om støy. Planområdet ligger med nærhet til Hunnsvegen, og det er påregnelig at 
det må gjøres tiltak i planen for å ivareta støyforholdene fullt ut. Deler av tilstøtende bebyggelse 
til Hunnsvegen ligger i rød, og delvis i gul sone. Akustiker vil bli engasjert i en tidlig fase av 
prosjektet for å bedre kunne integrere støytiltak i det arkitektoniske løsningsforslaget.  
Pr nå er alle leiligheter i den delen som vender mot Hunnsvegen gjennomgående, med stille side 
på baksiden, inn mot det nye gårdsrommet.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figur 4, Dagens bebyggelse i og rundt planområdet (Google Maps) 
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Gjeldende planstatus  

Planområdet er en del av ytre sentrumssone i Gjøvik. Denne er i kommuneplanens arealdel definert 
gjennom kommuneplanenens bestemmelse § 9-14, Andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg – 
bybebyggelse. Bestemmelensen som knyter seg til dette lyder: 

«Områder for bybebyggelse er ytre sentrumssone, og omkranser sentrumsformålet i Gjøvik sentrum.  

For å få en samlet planlegging i området, skal alle eiendommer innenfor et kvartal undergis felles 
reguleringsplan Innenfor formålet kan det tillates bolig, dagligvareforretning inntil 1500 m2 og andre 
støksbaserte forretninger, kontor, bevertning, tjenesteyting, kulturvirksomhet, og grønnstruktur.»  

 

Under følger en oversikt over vedtatte planer i området som berøres av planarbeidet: 

Plantype/-navn Godkjent-dato Formål som blir berørt 
Endres/ 
erstattes/ 
oppheves 

Kommuneplanens arealdel 

 

27.03.2014 

 

Brannstasjon, bolig og kontor 
Henssynssone støy (rød og gul) 
Hensynssone krav vedrørende 
infrastruktur – fjernvarme 

 

Kommunedelplan 

Bygningsvern og tilhørende 
fysisk utvikling i Gjøvik 
sentrum – verneplan 

 

29.10.1998 

 

Vernegrad 2 på eksisterende bygg 
Sone II – plankrav for nye tiltak 

 

Reguleringsplan for 
Kvartalet Gjøvik 
brannstasjon og tidligere 
Oppland luefabrikk MM.  

12.12.2002 
Brannstasjon, bolig og kontor, 
bolig/kontor, veg 

Oppheves 

Reguleringsplan fv.172 
Hans Mustads gate – 
Marcus Thranes gate, del 1 
gjennomgående sykkelveg 

26.11.2015 
Bolig/kontor, midlertidig 
anleggsområde, annen veggrunn 

Erstattes 

Figur 5, Planområdet vist i kommuneplanens arealdel                             Figur 6, Planområdet vist i planbasen 



Feste Kapp AS 

Planinitiativ og bestilling av oppstartsmøte, Gjøvik kommune 

 8 

4. Retningslinjer og planer som påvirker planforslaget 

Kommuneplanen og gjeldende retningslinjer 

jf. § 1, andre ledd, bokstav g) 

Hvilke føringer gir de? 

 

 

Bestemmelsene knyttet til kommuneplanen for Gjøvik trekker opp flere 
forhold plansaken vil forholde seg til. Det er flere relevante kapitler i 
kommuneplanens arealdel som legger føringer det videre arbeidet. Dette er:  

• Kap. 4: Krav til nærmere angitte tekniske løsninger 

• Kap. 5: Rekkefølgekrav 

• Kap. 6: Formings-, miljø- og funksjonskrav  

• Kap. 7: Miljøkvalitet, estetikk og bygningsvern 

• Kap. 8: Forhold som skal avklares og belyses i reguleringsplanarbeid 

• Kap. 9: Bestemmelser til arealformål – relevante §§ 

• Kap. 15: Støysoner, tilknytningsplikt fjernvarme 

Det vil bli redegjort for hvordan planforslaget har ivaretatt krav som framgår 
av disse kapitlene i planbeskrivelsen. 

Andre kommunale 
dokumenter 

• Strategi for ny byutvikling; Samordnet areal og transportstrategi for 
Gjøvik 

• Gatebruksplan for Gjøvik sentrum  

• Klimaplan for Gjøvik 

• Studentmelding 2016. Plan for utvikling av Gjøvik som universitets- 
og studentby  

I hvilken grad følger den 
foreslåtte planen opp 
disse føringene? 

 

Planinitiativet oppfyller vilkåret i kommuneplanen om helhetlig planlegging 
for et kvartal, gjennom en ny felles reguleringsplan. Planinitiativet er videre i 
tråd med intensjonen bak bestemmelsene for ytre sentrumssone. Tiltaket 
bygger også opp under etablert bebyggelse og vil sammen med første 
byggetrinn av studenten danne et helhetlig studentmiljø i kvartalet. 
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Gjeldende og igangsatte reguleringsplaner 

jf. § 1, andre ledd, bokstav g) 

Hvilke føringer gir de? Reguleringsplan for Kvartalet Gjøvik 
brannstasjon og tidligere Oppland 
luefabrikk MM, vedtatt 12.12.2002 

 

Utbyggingsområde er i gjeldene plan 
en del av formålet BR-BK. Under 
følger et utdrag fra gjeldene 
reguleringsplan:  

«Maksimal høyde fra terreng ved 
inngang 1. hovedetasje og til gesims 
er 11 meter. For ny bebyggelse mot 
Kringes gate tillates kun 2 etasjer 
pluss loftsetasje. Maks byggehøyde i 
området for øvrig er 5 meter fra 
laveste terrengnivå.  

Nybygg, til og påbygg skal forholde 
seg til eksisterende bebyggelse og 
være tilpasset stedets karakter og 
stil, vedrørende form, dimensjon, 
farver og materialer.»  

«Ved utbygging til bolig eller kontor gjelder bestemmelse gitt for område BK1 
Mot BK2 skal bebyggelse trappes ned slik at den harmoniserer med 
verneverdige bygg. Bolig/kontor- bebyggelse forutsettes gitt biladkomst fra 
Kringes gate.  

Innenfor området skal det avsettes areal til felles gårdsplass med et bilfritt 
område på minimum 750 kvm, anlagt og utstyrt for uteopphold og lek.» 

 

Fv.172 Hans Mustads gate – Marcus Thranes gate 

Planen vil erstatte deler av reguleringsplan for fv.172 Hans Mustads gate – 
Marcus Thranes gate, del 1 gjennomgående sykkelveg. I denne 
reguleringsplanen ble tilstøtende fortau regulert. Det er sidearealer til 
vegen, regulert til kombinert byggeområde, som nå er naturlig at inngår i 
forslag til ny plan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7, Gjeldene reguleringsplan for området 
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Verneplan for Gjøvik sentrum 

Planområdet inngår i verneplan for Gjøvik sentrum, Kvartal 13 og 20 inngår i 
sone for plankrav for nye tiltak (sone II). Forholdet eksisterende vernet 
bebyggelse vil bli hensyntatt i det videre arbeidet. 

I hvilken grad følger den 
foreslåtte planen opp 
disse føringene? 

Planforslaget vil bryte med gjeldene reguleringsplan i forhold til utnytting og 
tillatt byggehøyde.  

• Det er et ønske å øke tillatt BYA fra 45 til 65 % (Byggetrinn 1 utgjør 
den største delen av dagens utnyttelse på 45 %. 

• Øke byggehøyden fra 2 til 4 etasjer for bebyggelse langs Kringens 
gate.  

• Det er ønskelig å justere avstandskrav til nabobygg og vei slik at 
byggegrenser fyller ut kvartalet. 

• Parkeringsdekning 

Det er ønskelig å oppnå urbane kvaliteter ved å fullføre kvartalsstrukturen 
ved å trekke ny bebyggelse ut til vegen. Samtidig er det behov for et 
støybeskyttet uteoppholdsareal. Et større tillatt fotavtrykk er nødvendig for å 
oppfylle disse kvalitetene. 

Med en utnyttelse på 60 -65% BYA, tilsvarende naboeiendommer, oppnås en 
bedre forutsetning for å ivareta nevnte kvaliteter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8, Utklipp av verneplan for Gjøvik. 
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5. Foreløpig beskrivelse av planens innhold og tilpasning til omgivelser 

a) Kort presentasjon av prosjektet/planidéen  

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

Nytt bygg planlegges oppført i fire etasjer mot Kringensgate og to etasjer mot Hunnsvegen, lagt ut i en 
vinkel mot tilstøytende gater med en foreløpig størrelse på ca. 2 150 kvm BTA. Påfølgende beskrivelse og 
visualiseringer av prosjektet er hentet fra vedlagt mulighetsstudie for området, utarbeidet av MDH 
Arkitekter AS. Det planlegges for studentboliger og fellesfunksjoner for studenter. Det nye prosjektet vil 
fullføre kvartalet og skape et indre grønt gårdsrom med uteopphold for studentene.  
Parkering på bakkeplan vil legges mot nord med innkjøring fra Kringensgate. Parkeringsdekning vil bli 
diskutert i prosessen opp mot annen bruk av bakkeplan i prosjektet.  
Vedlagt planinitiativet følger et tegningshefte med ytterligere visualiseringer og beskrivelse av foreslått 
bebyggelse.   

 

 

 

 

 

 

Figur 9, Illustrasjon mulig ny bebyggelse (MDH Arkitekter AS) 

Figur 10, Forslag til ny bebyggelse, sett fra Siggeruds gate (MDH Arkitekter AS)) 
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Som nevnt innledningsvis ønskes en åpen dialog om prosjektets parkeringsfaktor. Det er utarbeidet tre 
ulike konseptskisser som viser konsekvenser og muligheter av ulik parkeringdekning.  

 

Over presenteres tre ulike konsepter for parkeringsdekningen. Figur 11 baserer seg på full 
parkeringsdekning iht. til kommuneplanens bestemmelser. Dette vil innebære behov for å legge 
parkering på store deler av plan 1, samt deler av gårdsrommet.  

Ved å redusere parkeringsdekningen vil det være mulig å utnytte 1 plan bedre, samt skape en mindre 
bilbelastning i gårdsrommet. Arealet som frigis fra parkering kan utnyttes både til hybler og evt. 
fellesfunksjoner. Figur 12 og 13 viser to ulike eksempler på dette. Tegningene i fullskala-versjon følger 
som del av mulighetsstudien vedlagt.  

 

Takform:  
Det foreslåtte prosjektet ligger på grensen mellom småhusbebyggelsen og Gjøvik sentrums 
kvartalsbebyggelse.  I mulighetsstudiet er den nye bebyggelsen vist med saltaksform. I gatebildet mot 
Hunnsvegen relaterer nybygget seg mot andre lavere bygg med saltak. I Kringensgate er det nylig 
oppført bygg i trefasader med flate tak. I foreliggende forslag ønsker vi å knytte det nye prosjektet 
sammen med omgivelsene med en moderne tolkning av saltakstypologi. 

Materialitet:  
Sett i sammenheng med omkringliggende bebyggelse foreslås det at nytt bygg oppføres med moderne 
trefasader. Det sees som viktig at dette prosjektet kan megle på en god måte mellom de ulike byggene i 
området som er oppført med svært ulik stil og materialitet.  

 

 

Figur 11, Utbygging med full 
parkeringsdekning 

Figur 12, Alternativ utomhusplan med 
redusert parkering og flere boliger på 
bakkeplan. 

Figur 13, Alternativ utomhusplan med 
redusert parkering og flere 
fellesfunksjoner på bakkeplan  

Figur 114, Tverrsnitt byggetrinn II sett i sammenheng med byggetrinn I. (MDH Arkitekter AS) 
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b) Planarbeidets virkning og tilpasning til landskap og omgivelser i og rundt planområdet 

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

Prosjektet er tenkt med høyder fra 2-4 etg. Dette er høyder som vil harmonere godt med sprang i skala 
som befinner seg i området i dag. Nye bygg vil trappe seg ned mot lavere bebyggelse og særlig 
sveitservillaen på tomtens hjørne.  

Planlagt gesims på byggetrinn II vil være tilnærmet lik gesims på byggetrinn I. Som følge av saltak på 
byggetrinn II vil total byggehøyde inkl. møne komme svakt høyere enn byggetrinn I.  

Plangrepet vil plassere nye bygg tett ut til veglinje, dette er med på å definere gateløpene og fullføre 
kvartalet. Studentboligprosjektet vil i samlet prosjekt med dagens bygg på tomten fremstå som en 
sluttet og definert helhet. Åpninger og ganglinjer gjennom kvartalet vil studeres og innarbeides.  

Det vil gjennom planprosessen bli jobbet videre med å dokumentere og beskrive prosjektets nær og 
fjernvirkning. I samråd med kommunen vil det bli utarbeidet perspektiver fra ønskede siktepunkt.  

 

 

Figur 15, Snitt gjennom planområdet, fra Kringes gate i vest, til Marcus Tranes gate i øst. (MDH Arkitekter AS) 

Figur 16, Snitt gjennom planområdet, fra Wergelands gate i nord, til Hunnsvegen i sør. (MDH Arkitekter AS)  

Figur 17, Forslag til ny bebyggelse, sett fra sydvest 
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6. Planfaglige tema for planarbeidet – foreløpig vurdering 

jf. Planforskriften § 2, andre ledd bokstav c)  

Universell utforming TEK17 legges til grunn for utforming av området.  

Teknisk 
infrastruktur/ Brann 

Fra tidligere er forslagsstiller kjent med at Gjøvik kommune har god kapasitet på 
både vann og avløp i området, både i Hunnsvegen og Kirkegata. Det vil bli tatt 
høyde for at overvann skal håndteres lokalt, iht. pbl og tek 17, kommuneplan. Det 
er brannkummer i Kirkegata og Hunnsvegen.  

Det skal lages en VA-plan som viser tilkobling av vann, avløp, og løsning for 
overvann, og som bestemmelser for overvann tar utgangspunkt i.  

 

Det er fjernvarmetilknytning i eksisterende bygg og klargjort for byggetrinn 2.  

Byggegrense fra veg Det er ønskelig å bygge nærmere eiendomsgrense i nord og ut til gateløp for å 
fullføre kvartalsstrukturen. 

Støy 

Planområdet er støybelastet, fra trafikkstøy fra Hunnsvegen, noe innledende 
støykartlegging fra kommunes PlanDialog viser.  

 

Det skal utarbeides støyanalyse som beskriver dette nærmere og måler støy på 
fasader og uteareal, samt foreslår konkrete tiltak. Eventuelt behov for støytiltak vil 
bli sikret gjennom planbestemmelsene og evt. plankartet.  

Parkering Kommuneplanen fastsetter at det for planlegging av studentboliger skal avsettes 
0,1-0,2 parkeringsplasser for studentboliger under 30 kvm, og 0,2-0,3 
parkeringsplasser for studentboliger over 30 kvm.  

Endelig tall på parkeringsbehov må derfor vurderes som del av det videre 
planarbeidet. Det vil i det videre planarbeidet også bli vurdert om deler av 
parkeringen kan løses gjennom avtale på annen grunn.  

Overvann/ 

blågrønn struktur 

 Det vil bli tatt høyde for at overvann håndteres i henhold til kommuneplanen, som 
definerer at dette skal håndteres lokalt. En VA plan som også omfatter overvann vil 
vurdere ulike løsninger nærmere. 

Figur 18, Innledende støykartlegging basert på kjente støyverdier (PlanDialog) 
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Folkehelse Arealplanleggingen skal bidra til å fremme god folkehelse. Bestemmelser og 
retningslinjer i § 6-8 i kommuneplanens areal vil forsøkt bli vurdert i planarbeidet.  

Det vil bli lagt til rette for fellesløsninger innvendig og utvendig for å bidra til en 
god studentvelferd.  

Barns interesser Barns interesser knytter seg til å ivareta nødvendig trafikksikkerhet langs 
tilstøtende vegnett, samt sikre en god overgang mellom den bygget og det 
offentlige rom.  

Landbruk Ikke relevant.  

Kulturminner Kvartalet med bebyggelse ligger i verneplan for Gjøvik og innenfor eiendommen 
inngår Hunnsvegen 15, som har vernegrad 2 knyttet til seg.  

Ny bebyggelse vil bli tilpasset og trappet ned mot denne eiendommen slik som 
første byggetrinn av Studenten for å hensynta byggets verdi. 

Naturmangfold Planområdet berøres ikke av naturmangfold. Planområdet er menneskelig 

bearbeidet i sin helhet og grønne områder består av plen. 

Det vil som del av planforslaget blir gjennomført en vurdering i henhold til 
naturmangfoldloven §§ 8-12 som er tilpasset områdets karakter.  

Radon Ivaretas på generelt grunnlag gjennom TEK17. 

Samfunnssikkerhet – risiko- og sårbarhet 

jf. planforskriften § 1 andre ledd bokstav i)   

DSB har utarbeidet veileder om samfunnssikkerhet og beredskap i kommunens arealplanlegging – 
metode for ROS-analyser. Denne vi bli lagt til grunn ved utarbeiding av ROS-analyse. Konklusjonene i 
ROS-analysen vi bli utarbeidet konkrete slik at de viser hvordan risikoreduserende tiltak er ivaretatt i 
plankart og –bestemmelser. Under følger en foreløpig vurdering av kjente forhold som vil bli nærmere 
vurdert i ROS analysen: 

Flom 

Aktsomhetskartet til NVE viser at det er aktsomhetssone flom i området. Ved 
utarbeidelse av rammeplan for Vann og avløp vil det også bli gjort nærmere 
vurdering av flomsituasjonen.  

Grunnforhold 
Området har tidligere vært benyttet som brannstasjon. På bakgrunn av den 
tidligere arealbruken ble det gjennomført grunnundersøkelser.  

Figur 19, Aksomhetssomhetssone flom i området (NVE.no) 
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Miljøteknisk grunnundersøkelse ble gjennomført av SWECO 4 og 6. oktober 2016. 
Godkjent av Gjøvik kommune 25.10.2016. Det legges til grunn at grunnforholdene 
i området er kjent og at det ikke er behov for egne grunnundersøkelser i denne 
planfasen. 

Trafikkforhold 

I kommuneplanen er det krav om at det utarbeides en mobilitetsplan som del av 
plansaken. Kommuneplanen nedfeller at «Ved etablering av arbeids- og 
besøksintensive virksomheter med mer enn 50 ansatte eller utbyggingsprosjekter 
større enn 1000 m2 BRA skal det utarbeides en mobilitetsplan.» Mobilitetsplanen 
har til hensikt å gjøre rede for transportarbeidet sin virksomhet generere. I den 
forbindelse er det også hensiktsmessig å utarbeid ene en trafikkrapport med 
oppdaterte trafikktall for området. Trafikkanalysen og mobilitetsplanen vil utgjøre 
som et samlet dokument. Dette vil brukes videre i plansaken, i ROS-analysen og 
som underlag ved utarbeidelse av støyanalyse.  

Luftforurensning, 

støv og luft 

Det må avklares med Gjøvik kommune om det er behov for egen analyse av 
luftkvaliteten i området. Vi mener det ikke er behov for denne type utredning i 
dette tilfellet ut i fra erfaringer fra andre plansaker i området. 

Områdeskred 
(kvikkleire) 

Det er gjennomført utsjekk mot kart for kvikkleiresoner i NVEs kartdatabase. Det 
er ingen kvikkleiresoner eller aktsomhetsområder for marin leire som del av 
planområdet. Som følge av tidligere gjennomførte grunnundersøkelser vurderes 
byggegrunnen som kjent. 

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) 

Vesentlige interesser som berøres av tiltaket er eksisterende eiendommer innenfor kvartalet.  Det 
vurderes som viktigst å etablere tidlig dialog med øvrige eiere innenfor kvartalet.  

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

jf. § 1, andre ledd, bokstav h og j) 

Det planlegges å kunngjøre oppstart etter varslingsliste fra Gjøvik kommune. Denne varslingslisten er 
generell, og det er vurdert at ikke alle organer er relevante i denne saken. Etter en gjennomgang 
vurderes følgende organer som aktuelle varsles: 

Statlige og regionale myndigheter 

• Statsforvalteren i Innlandet 
• Innlandet fylkeskommune 
• Statens vegvesen Region øst 
• Norges vassdrags- og energidirektorat, region Øst 
• Mattilsynet Avdeling Mjøsområdet 
• Miljørettet helsevern iks 

Andre offentlige instanser 

• Eidsiva bioenergi AS avdeling Gjøvik 
• Eidsiva Nett AS, divisjon nettforvaltning 
• Horisont miljøpark IKS 
• Innlandet politidistrikt 
• Opplandstrafikk 
• Nettbuss Øst 
• Mjøsmuseet AS 
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Interesseorganisasjoner, frivillige lag og foreninger 

• Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Oppland 
• Fortidsminneforeningen i Oppland v/Kåre Hosar 
• Norges handikapforbund Gjøvik v/Leif Erik Engen 
• Trygg trafikk Oppland 
• Gjøvik historielag 

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

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

Enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for medvirkning. Medvirkning i planleggingen bidrar 
til demokratisk innflytelse i samfunnsutviklingen, og representerer den sosiale dimensjonen i 
utviklingsmålet bærekraftig utvikling. Det finnes imidlertid ingen ferdig «oppskrift» for hvordan man 
velger ut en metode for medvirkning i ved gjennomføring av en reguleringsplan. Opplegg for 
medvirkning vil måtte bli tilpasset den enkelte planens kompleksitet og interesseforhold.  

 

Kvartal 20 ligger sentralt i Gjøvik, omgitt av ulike institusjoner i bybildet. Nærheten til Hunnsvegen og 
synligheten gjør at prosjektet vil ha en allmenn interesse. 

Innledningsvis er følgende aktører avdekket som det må vurderes særskilt om det skal gjennomføres 
medvirkning for eksisterende beboere i Wergelandsgate / innenfor kvartalet. Det må i tillegg vurderes 
om det er nødvendig eget medvirkningsmøte for Gjøvik Krisesenter. 

 

Foreløpig medvirkningsplan:  

 
1. Tilgjengeliggjøring av informasjon 

o Allmenn kunngjøring i Gjøviks Blad 
o Vurdering av redaksjonell omtale i Gjøviks Blad av prosjektet for å øke bevisstheten i 

allmennheten 
o Brev til berørte grunneiere og interesseorganisasjoner iht. varslingsliste fra Gjøvik 

kommune 
 

2. Dialog 

• Avholdelse av åpent informasjonsmøte som del av varslingen: 
o Plankonsulent og arkitekt presenterer prosjektet 
o Møtet kan vurderes delt i to, der siste del er en åpen sesjon der de aktører som kommer 

kan snakke med utbygger enkeltvis. Dette kan være nyttig da mange kan synes det er 
vanskelig å gripe ordet i store åpne møter.  

• Særmøter / dialog med aktører som kan bli spesielt berørt av reguleringsplanen. 
o Behov for eget medvirkningsmøte med Gjøvik Krisesenter må avklares med Gjøvik 

kommune i oppstartsmøte.  

• Vurdere nytt åpent møte ved offentlig ettersyn av planen.  
 

Som følge av et godt og gjennomarbeidet skisseforslag som følger varsel om oppstart, vil det være gode 
muligheter for berørte å gi tilbakemeldinger på planforslaget i en tidlig fase. Derfor vil det åpnet møtet i 
forbindelse med varsel om oppstart tillagt stor vekt, og det vil bli avhold på tidspunkt og gitt en slik frist 
at så mange som mulig kan delta.  

Tilbakemeldinger mottatt i åpent møte vil også danne grunnlag for omfang av videre medvirkning i 
saken. 
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8. Vurdering av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredning  

jf. § 1, andre ledd, bokstav l)  

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:  

Ikke relevant. Bestemmelsen omhandler kommuneplaner og områdeplaner. 

Ja: ☐ Nei:☒ 

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

Begrunnelse: 

Planen omfattes videre ikke av forskriftens vedlegg I som følge av planens karakter. 
Planen samsvarer med kommuneplanen.  

Ja: ☐ Nei:☒ 

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: Den aktuelle paragrafen henviser til forskriftens vedlegg II. Vedlegg II 
er gjennomgått, og det konkluderes med at tiltaket ikke faller inn under vedlegg II, 
og dermed ikke § 8. 1. ledd bokstav a).  

Ja: ☐ Nei:☒ 

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

jf. KU-forskriften § 9 

Bestemmelsen virker ikke tilpasset en detaljplan. Bestemmelsen anses ikke som relevant. 

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

jf. KU-forskriften § 10 

Samme vurdering som for 15b). Planen har reduserte virkninger for miljø og samfunn. Prinsipielle 
virkninger for miljø og samfunn behandles gjennom planbeskrivelsen.  

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

jf. planforskriften § 2, andre ledd bokstav b) 

Ikke relevant. 

9. Foreløpige vurderinger vedrørende utbyggingen og gjennomføring av planen 

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

  

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

Nei 

Har forslagsstilleren behov for å inngå 
utbyggingsavtale? 

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

Det påregnes ordinær behandlingstid for plansaker. 
Forslagsstiller legger til grunn at det vil det være mulig å 
gjennomføre en reguleringsplan innenfor 1-1,5 år. 

 

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

Fleksible arbeidsmøter under vegs for å avstemme plan og 
plangrep.  

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

Ja, dette er ønskelig.  Det vil på bakgrunn av dette bli 
utarbeidet et detasjert og konkret planforslag som gjør 
integrering av byggsaksfasen mulig.  

 

10. Spørsmål forslagstiller ønsker avklart 

 

 

11. Bekreftelse på fagkyndighet  

☒ Fagkyndig bekrefter sin kompetanse  

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

 

Bekreftelse 

Sted, dato: Kapp, 09.01.2023 

Fagkyndig: Einar Nordengen 

 

 

12. Vedlegg 

01Forslag til planavgrensning (PDF og SOSI-fil) 

02 Tegningsgrunnlag, mulighetsstudie og foreløpige illustrasjoner (MDH Arkitekter) 

 

 

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

