
Detaljregulering 
Sem Sælands vei

SINTEF Horizon



Hvem er vi?
Fra SINTEF Energi AS

• Per Normann Mikalsen

Fra Advansia AS

• Taale Arstad, prosjektleder

• Sissel Arctander, planfaglig rådgiver

Fra Gottlieb Paludan Architects AS (GPA)

• Gunhild Solem Eidsvik, plankonsulent

• Hilde Nessa, plankonsulent



Formålet med møtet

• Orientere om status i 
planarbeidet

• Gi anledning til å stille 
spørsmål og innspill

• Innspill som dere ønsker skal 
følge plansaken i kommunen, 
må sendes skriftlig i etterkant 
av møtet

• Varsel om oppstart ble sendt før sommeren
• Vi er nå i en fase med utvikling av løsninger og 

utredninger av virkninger
• Utover høsten utarbeides planforslag for 

innsending til behandling i kommunen.
• Skriftlige innspill behandles i det videre 

planarbeidet.



Praktisk informasjon / Zoom

• Det er anledning til å stille 
spørsmål fortløpende i chat 
underveis.

• Du finner chatten nederst i 
menylinjen under 
presentasjon.

• Vi anbefaler at du åpner denne 
fra starten av møtet

Sissel vil formidle spørsmålene når vi er ferdige 
med presentasjonen





Målet med planarbeidet

• Formålet med planen er å legge til rette for utvikling av SINTEF Energis virksomhet i Sem 
Sælands vei 11 på Gløshaugen. Tiltaket skal og ivareta framtidig behov for areal og 
funksjonskrav og bygge opp under NTNUs mål for campusutvikling. 

• Planen skal  legge til rette for en god forbindelse mellom Gløshaugenplatået og 
Høgskoleparken.

• Planen skal se på løsninger for sykkelveg fra Sem Sælands vei der den starter ved 
Høyskoleringen i øst til O.S. Bragstads plass nordvest for dagens bebyggelse på Gløshaugen

• Planarbeidet gjennomføres parallelt med NTNU/Statsbyggs planarbeid for campussamlingen. 
Vi samarbeider med NTNU/Statsbygg med gjensidig informasjon og koordinering mot øvrig 
planarbeid for campus.



Framdriftsplan Komplett plan sendes til saksbehandling før jul 2020



Planavgrensning

Presenter
Presentation Notes
Riksantikvarens NB! Register. database over byer og tettsteder i Norge med kulturmiljøer som har nasjonal interesse. Bebyggelsesstruktur og kulturmiljøet knyttet til universitetet.



Overordnete føringer
-politisk vedtatte planer

• Planprogram for bycampus (Trondheim kommune)

• Prinsipplan for campus Gløshaugen (NTNU)

• VPOR - Veiledende plan for offentlige rom  
(Trondheim kommune)



Presenter
Presentation Notes
Litt om plassering og forholdet til omgivelsenene - dagens situasjon – utfordringer, problemstillinger



Dette jobber vi med

- Ytre rammer for bebyggelse, fastsettes i reguleringsplanen 
- Forholdet til kulturminneverdier
- Forholdet til grønnstruktur og park
- Framkommelighet for gående og syklende (VPOR)
- Byliv – uterom med høy kvalitet og sammenheng med 

campusutviklingen (prinsipplan for campus og VPOR)



Bilder fra dagens situasjon



Plangrep



Ny situasjon

Presenter
Presentation Notes
Vurdere om disse skal med





Fasade mot campusstrøket

DAGENS SITUASJON

NYTT BYGG 7 ETASJER

NYTT BYGG 8 ETASJER



Fasade mot Høgskoleparken

Presenter
Presentation Notes
Legge inn noe vegetasjon?



Nærvirkning – fra Døvekirka
• Eksisterende situasjon uten trær/vegetasjon • Ny situasjon uten trær/vegetasjon

Presenter
Presentation Notes
Stemmer dette, Hilde? Er det fra Døvekirka?



Fjernvirkning – fra Elgseter bru
• Eksisterende situasjon • Ny situasjon



Fjernvirkning fra utsikten - Byåssiden
• Eksisterende situasjon • Ny situasjon



Nærvirkning – fra Sem Sælands vei
• Eksisterende situasjon uten trær/vegetasjon • Ny situasjon uten trær/vegetasjon



Sol/skygge 23.juni 18.00
• Eksisterende situasjon • Ny situasjon



Sol/skygge 23.mars 09.00
• Eksisterende situasjon • Ny situasjon



Anleggsfasen

- Byggestart er planlagt årsskiftet 2021-2022 og 
med en varighet totalt sett på 18 måneder

- Gjennomgangen fra vest på sydsiden av bygget 
til øvrig bygningsmasse på Gløshaugen vil være 
stengt i en periode mens man etablerer en ny 
kjeller, antatt varighet ca seks måneder



Videre medvirkningsprosess

• Medvirkning med studenter (SIT) i slutten av -
september 2020

• Orientering i ungdommens bystyre -høst 2020
• Informasjonsmøte for naboer og berørte i 

høringsperioden (vår 2021)



Merknader/ innspill?

Sendes til
guei@gottliebpaludan.com

Presentasjonen legges ut på vår hjemmeside:
https://www.gottliebpaludan.com

mailto:guei@gottliebpaludan.com


Takk for oss


	Detaljregulering �Sem Sælands vei
	Hvem er vi?
	Formålet med møtet
	Praktisk informasjon / Zoom
	Slide Number 5
	Målet med planarbeidet
	Framdriftsplan
	Planavgrensning
	Overordnete føringer�-politisk vedtatte planer
	Slide Number 10
	Dette jobber vi med
	Bilder fra dagens situasjon
	Plangrep
	Ny situasjon
	Slide Number 15
	Fasade mot campusstrøket
	Fasade mot Høgskoleparken
	Nærvirkning – fra Døvekirka
	Fjernvirkning – fra Elgseter bru
	Fjernvirkning fra utsikten - Byåssiden
	Nærvirkning – fra Sem Sælands vei
	Sol/skygge 23.juni 18.00
	Sol/skygge 23.mars 09.00
	Anleggsfasen
	Videre medvirkningsprosess
	Merknader/ innspill?
	Takk for oss

