
TR
O

N
D

H
EI

M

20
20

STUDENTFRIVILLIGHETENS 
AREALBEHOV PÅ CAMPUS



STUDENTFRIVILLIGHETENS AREALBEHOV PÅ CAMPUS

 INNHOLDSFORTEGNELSE

INTRODUKSJON 4

  Bakgrunn 5

  Fokus og avgrensing 6

  Metode 6

  Begrepsavklaringer 7

KARTLEGGING AV NÅSITUASJONEN 8

  Totalt omfang 8

  Linjeforeninger 9

  Tekniske foreninger 16

  Interesseforeninger 17

  Øvrige foreninger 18

  Plassering 18

  Dagens bruk av støttefunksjoner 19

KVALITETER FOR AREALER PÅ CAMPUS 20

  Hva er gode arealer for linjeforeninger? 22

  Hva er gode arealer for tekniske foreninger? 22

  Hva er gode arealer for interesseforeninger? 23

  Hva skaper en god forflytningsprosess? 24

MULIGHETER I NY CAMPUS 25

  Flerbruksareal 25

  Strategisk planlegging 26

ANBEFALINGER FOR VIDERE ARBEID 27

2 3



INTRODUKSJON

Det er ingen tvil om at studentfrivilligheten i Trondheim er helt essensiell 
for visjonen om Nordens beste studieby. Magien og lidenskapen man 
i dag finner i de ulike frivillige organisasjonene med over 100 år lange 
tradisjoner tilknyttet NTNUs campus i Trondheim er med på å skape en 
levende campus og by, og gjør studietiden uforglemmelig.
 
Kunnskap om hva som ligger i studentfrivillighet, og hvilke særskilte 
behov de har på campus er svært mangelfull i dag. Det finnes heller 
ingen total oversikt over omfanget. I forbindelse med campusprosjektet 
NTNU vil det være veldig viktig å kartlegge alle organisasjonene, hvilke 
arealer de disponerer og annen bruk de har av arealer på campus. Dette 
for å sikre at dette behovet også blir ivaretatt i fremtidens campus. 

I Universitets og høgskolelovens §4-3 står det at; Styret skal, i samarbeid 
med studentsamskipnadene, legge forholdene til rette for et godt 
studiemiljø og arbeide for å bedre studentvelferden på lærestedet. 
For å ivareta dette er gode og tilpassede rammer for studentfrivillighet 
avgjørende.

Magien og lidenskapen man i dag finner i de ulike frivillige organisasjonene med over 
100 år lange tradisjoner tilknyttet NTNUs campus i Trondheim er med på å skape en 
levende campus og by, og gjør studietiden uforglemmelig. 

INTRODUKSJON

I 2017 leverte StudyTrondheim rapporten Areal for 
studentfrivilligheten i Trondheim. Her beskrives de ulike delene av 
frivillighetens behov for arealer og hvilke av partene i studiebyen 
som kan bidra for å realisere disse. Det reelle omfanget og den 
konkrete nåsituasjonen ble ikke kartlagt. 

I 2019 utførte Sit utredninger for studentvelferd og frivillighet i ny 
campus gjennom rapporten levende campus – der kunnskap og 
mennesker møtes. Her var studentfrivillighet og studentdemokrati 
et av seks utredingstema med delmålet; Campus har gode arealer 
for frivilligheten som tillater den å være synlig og inkluderende. 
Rapporten pekte på behovet for en grundigere kartlegging av det 
faktiske omfanget til frivilligheten. 

I løpet av de neste ti årene skal alle NTNUs fagmiljøer i 
Trondheim samles fra spredte lokasjoner til en samlet campus 
i området rundt Gløshaugen. I denne forbindelse har NTNU 
seks kvalitetsprinsipper som skal være styrende for utviklingen; 
samlende, urban, et nettverk av knutepunkt, effektiv, bærekraftig 
og levende laboratorium. NTNU har også utviklet arealkonsepter 
for sin nye campus; arbeidsplass, læringsareal, knutepunkt og 
spesialareal som skal være med på å kategorisere ulike behov 

for areal. Under knutepunkt og til dels læringsareal pekes 
studentfrivillighet på som viktige arealer å beholde og utvikle. 
Kunnskapen om hvordan slike areal utformes på best mulig måte 
og omfanget av det er dog ikke utredet for. 

I dag tildeles lite areal til frivillighet fra sentralt hold ved 
Eiendomsavdelingen på NTNU. Fakultetene har selv fått ansvaret 
for å forvalte egne arealer som gjør at typen areal, størrelse 
og tilgjengeligheten for studentfrivilligheten varierer. Noen 
fakulteter har valgt å gi ansvaret for tildeling videre til de ulike 
instituttene. Det finnes ingen retningslinjer for i hvilken grad eller 
på hvilken måte dette skal gjøres, og heller ingen politikk som sier 
at studentfrivilligheten har rett på tilgang til arealer tilpasset sin 
virksomhet. 

BAKGRUNN
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I denne rapporten har man kartlagt det faktiske omfanget 
av frivilligheten tilknyttet NTNU i Trondheim, dens tilgang på 
arealer, tilknytning og lokasjon. I tillegg har man sett på hvilke 
støttefunksjoner studentfrivilligheten benytter seg av, hvilke 
kvaliteter foreningsarealer bør ha og hvilke muligheter man i ny 
campus ser for å i større grad dekke behovet.

På grunnlag av lister på linjeforeningen Online sin wiki1, 
NTNUs egen oversikt over studentorganisasjoner2  og alle 
som har søkt om støtte gjennom kulturstyret3  i 2018 har man 
kartlagt omfanget av de frivillige foreningene som eksisterer i 
Trondheim. Disse organisasjonene dannet en base på om lag 
150 mailadresser, som gir et røft anslag på 100+ eksisterende 
distinkte organisasjoner per dags dato. 
 
Høsten 2019 ble det sendt ut en breddeundersøkelse til alle de 
frivillige organisasjonene, hvor totalt 90 svarte. I etterkant er 
tydelig manglende foreninger lagt til som gir oss en oversikt over 
totalt 104 foreninger. Våren 2020 ble alle fakultetene ved NTNU 
som er ansvarlige for tildeling av areal kontaktet for å kartlegge 
arealstørrelser og tilknytning. Dette var en krevende prosess da 
det er svært ulikt hvor god oversikten over de studentfrivillige 

BEGREPSAVKLARINGER
Etter breddeundersøkelsen og dybdeintervjuene ser man at 
en naturlig kategorisering av studentfrivillighet med lignende 
arealbehov på campus er linjeforeninger, tekniske foreninger, 
interesseforeninger og øvrige foreninger.

Linjeforening
Linjeforeninger er foreninger tilknyttet konkrete studieprogram 
som arrangerer sosiale og faglige aktiviteter. Dette er ofte 
studentens første møte med frivilligheten i Trondheim da de blant 
annet er ansvarlig for fadderopplegget. Under en linjeforening er 
det som oftest flere andre organisasjoner som fotballag, revyer 
og bedriftskontakter, men disse dokumenteres ikke i denne 
rapporten. Eksempler på linjeforeninger er Eureka (Europastudier) 
og Emil (Energi og miljø). 

Teknisk forening
Tekniske foreninger har faglig tilknytning til en spesiell 
disiplin eller et fagområde. De har medlemmer på tvers av 
studieprogrammer og arbeider ofte mot konkrete konkurranser 
eller eventer samt bedriver lavterskel utforskende aktivitet. Et 
klart fellestrekk er deres store behov for utstyr og tilgang på 
verksteder. For å utøve sitt formål har foreningene ofte behov 
for mer areal per medlem enn andre foreninger. Eksempler på 
tekniske foreninger er Revolve og BRAIN.  

foreningenes tilknyttet til fakultetet er internt i NTNU. Dette 
førte til flere runder frem og tilbake for å sikre at informasjonen 
gitt av de enkelte foreningene og fakultetene stemte overens. 
Sammenstilt fakta over arealene foreningene disponerer på 
NTNUs campus finnes i denne rapporten. Våren 2020 ble 
dybdeintervjuer med enkelte foreninger gjennomført for å i 
større grad kartlegge hvilke kvaliteter foreningsarealene bør ha 
og erfaringer fra samlokaliseringen som viser hva som er viktig i 
forflytningsprosesser. 

Leder for kartleggingsarbeidet og rapporten har vært 
prosjektleder for campusutvikling i Sit, Martine Lysebo. I løpet 
av prosessen har man benyttet interne ressurser i Sit, samt 
ressurspersoner i studentfrivilligheten og studentdemokratiet. 
Bakgrunn fra studentfrivilligheten og stor kjennskap til de 
ulike aspektene ved den har vært avgjørende for å velge ut 
rette mennesker inn i prosjektet. For å konkretisere innholdet, 
gjennomføre dybdeintervjuer og ferdigstille den endelige 
rapporten har læringsmiljøpolitisk ansvarlig i Studenttinget Simon 
Løvdal og organisatorisk nestleder i Velferdstinget Jørgen Sunnvoll 
bidratt. Frivillighetsgruppa i StudyTrondheim4 har blitt benyttet 
som en referansegruppe i oppstarten av arbeidet med rapporten, 
til workshop og for å kommentere det endelige innholdet.

Interesseforening
Interesseforeninger samler studenter på tvers av studier på 
grunnlag av en felles interesse. Disse er svært varierte, men 
ønsker enten å legge til rette for aktiviteter og muligheter 
for de øvrige studentene innenfor diverse interesseområder 
eller å samles rundt noe de har til felles. Størrelsen varierer 
veldig alt ifra ti aktive studenter til flere hundre. Eksempler 
på interesseforeninger er ISFiT (internasjonal festival), Spark 
(innovasjon) og Teknologiporten(bedriftspresentasjoner).

Øvrige foreninger
Øvrige foreningers behov for areal på campus omhandler 
hovedsakelig lagerplass, støttefunksjoner og flerbruksarealer. 
Dette da de enten har tilgang på egne arealer ellers i studiebyen 
eller ikke har behov for egne areal for å bedrive sin aktivitet. Da 
det bedrives aktivitet med behov for utstyr i NTNUs egne arealer 
på campus vil egen lagringsplass ofte allikevel være nødvendig. 
Eksempler på øvrige foreninger er Studentersamfundet, NTNUI og 
Trondheim studentspeidergruppe. 

Foreningskontor
Et foreningskontor er mer enn et kontor i dets tradisjonelle 
forstand. Det er ofte først og fremst en sosial møteplass med 
tilhørighet. I tillegg kan det oppfylle funksjoner som møtelokale, 
arbeidsareal, lunsjrom eller en stue for spillkvelder. Typen bruk 
varierer med typen forening.

INTRODUKSJON

FOKUS OG AVGRENSING 

METODE

  1) https://online.ntnu.no/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/linjeforeninger/ og tilhørende linket på samme side

  2) https://www.ntnu.no/student/studentorganisasjoner

  3) Forvaltningsorgan valgt av studentene for å dele ut Sits og Velferdstingets sponsormidler til frivillige organisasjoner 

  4) Bestående av ledere fra Studentersamfundet, NTNUI, UKA, ISFiT, linjeforeningene på Dragvoll, linjeforeningene på Gløshaugen, Studenttinget og Velferdstinget.
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Aktive studenter i  

linjeforening (%)

Store foreninger 

(>100 aktive)

Små foreninger 

(<100 aktive)

Kontor på  

Campus (%)

Kontorstørrelse

(gjennomsnitt m2)

NV 77 8 1 100 22

MH 85 3 1 75 24

AD 68 2 0 100 24

IE 82 6 0 100 33

IV 88 8 0 86 26

HF 36 1 17 100 5

SU 25 5 7 83 3

ØK 69 4 3 100 47

Tekniske foreninger - 0 8 63 65

Interesse foreninger - 5 17 77 19

Øvrige foreninger - 4 4 - -

Total 46 58

KARTLEGGING AV  
NÅSITUASJONEN 

Studieprogram Antall 

studenter

Forening Aktive 

studenter

Kontor- 

størrelse(m2)

Lokasjon Lager Kontaktinformasjon Kommentar

MTNANO 195 Timini 180 25
118, 

Realfagsbygget
Ja styret@timini.no

MTFYMA 590 Nabla 450 24
110, 

Realfagsbygget
Ja nabla@nabla.ntnu.no

Tilknyttet IE 

også

MLREAL 295 Spanskrøret 200 10
114, 

Realfagsbygget
Ja styret@spanskroret.no

Tilknyttet IE 

også

BFY, MSPHYS,  
ÅMATSTAT, BMAT

380 Delta 300 24
115, 

Realfagsbygget
Ja delta@delta.org.ntnu.no

Tilknyttet IE 

også

BBI, ÅBIKJ,  
MBIOT5, FTÅRKJ, BKJ, 
MSBIO, MSBIOTECH, 
MSCHEM

710
Volvox & 
Alkymisten

450 28
112, 

Realfagsbygget
Ja styret@volvox.no

BBIOING 195 Nucleus 155 20

231.02.062, 

Laboratorie- 

senteret  

St.Olavs hospital

Ja
nucleuslinjeforening@

gmail.com

FTHINGKJ,  
FTHINGMAT

170 KOM 125 - ja
kom.linjeforening@

gmail.com

MTKJ 545
Høiskolens  
Chemikerforening

500 30
107 og 109, 

Realfagsbygget
ja styret@hc.ntnu.no

MTMAT, FTMAMAT 140 Cibus liten 17
201, 

Sverres gate 14

cibus.mattek@gmail.

com

LINJEFORENINGER 
Under følger en total oversikt over linjeforeningene tilknyttet de enkelte fakultetene, deres størrelse, tilgang på egne arealer 
og plassering. 

Fakultet for naturvitenskap

Fakultet for arkitektur og design

Studieprogram Antall 

studenter

Forening Aktive  

studenter

Kontorstørrelse 

(m2)

Lokasjon Lager Kontaktinformasjon

MTDESIG 190 Leonardo 180 21 Produktdesign Ja ilpresidente.leonardo@gmail.com

MAAR 365 Broderskapet 200 27 219, Sentralbygg 1 Ja dominus@broderskabet.no

I dette kapittelet presenteres fakta om studentfrivilligheten ved NTNU i Trondheim i dag. 

Med aktive medlemmer menes det i linjeforeninger antall studenter som har deltatt på foreningens aktiviteter det 
siste året. Dette gjør at anslaget kan variere noe etter øyet som ser. For tekniske-, interesse- og øvrige foreninger er det 
antall medlemmer i gitt forening som er oppgitt. Der data for aktive medlemmer mangler har prosjektgruppen gjort en 
skjønnsmessig vurdering på hvorvidt foreningen er stor eller liten. I de tilfeller der fakultetene ikke har meldt ifra om 
arealstørrelse har foreningen selv gjort et anslag. Foreninger som deler kontor blitt oppført med dets størrelse delt på antall 
foreninger som deler.  Lokasjonen som vises til er den mest konkrete av de som er spilt inn, og for foreninger tilknyttet flere 
romnummer er hovedarealet oppgitt. Antallet studenter ved ulike studieprogram ved NTNU er hentet fra norsk senter for 
forskningsdata sin database for statistikk om høyere utdanning fra 2019.

TOTALT OMFANG
Tabellen under viser at det er et omfattende studentengasjement på NTNU. Her er 104 studentfrivillige foreninger kartlagt 
hvorav 46 er store (>100 aktive) og 58 små (<100 aktive).

KARTLEGGING

8 9



10 11

Fakultet for økonomi

Studieprogram Antall 

studenter

Forening Aktive  

studenter

Kontorstørrelse 

(m2)

Lokasjon Lager Kontaktinformasjon

FTHINGLOG Logitas 110 21 Bergbygget Nei Styret@logitas.no

FTHINGLOG 745 Indøk 500 80 Kjelhuset Ja janus@org.ntnu.no

MTIØT 1140 STØH 780 103 Adolf Øien-bygget post.stoh@gmail.com

ÅØKADM, 
BØA,  
ØAMSC

500 Pareto stor 16 Adolf Øien-bygget pareto.linjeforening@gmail.com

MIENTRE 75 Solan 70 66 453, Oppredningen solan-leder@entrepenørskolen.no

MIHMS 45 Poka Yoke liten 21 Sentralbygg 2

MSPROMAN 55 ProMan liten 22 Sentralbygg 2

Studieprogram Antall 

studenter

Forening Aktive 

studenter

Kontor- 

størrelse(m2)

Lokasjon Lager Kontaktinformasjon

BIELEKTRO 530 Elektra 500 30
403, 

Høgskoleringen 3
Ja Leder@elektra.io

MTTK, MTELSYS 1125 Omega 1000 50
G026, 

Gamle Elektro
Ja hs@omega.ntnu.no

BIDAT, ITBAITBEDR, 
DBIGSEC, ITMAIKTSA

595 TIHLDE 500 28
A3-116, 

Realfagsbygget
Ja hs@tihlde.org

BSIT, MSIT 570 Online 450 28
A4-137, 

Realfagsbygget
Ja kontakt@online.ntnu.no

MTDT, MTKOM 780 Abakus 700 28
A3-133, 

Realfagsbygget
Ja abakus@abakus.no

MTENERG 585 EMIL 300 34
G036, 

Gamle Elektro
Ja styret@emilweb.no

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Fakultet for ingeniørvitenskap

Studieprogram Antall 

studenter

Forening Aktive  

studenter

Kontor-

størrelse (m2)

Lokasjon Lager Kontaktinformasjon Kommentar

MTING 350 Hybrida 300 10 Lerkendalbygget Nei leder@hybrida.no

MTMART 415 Mannhullet 400 55 Tyholt Ja styret@mannhullet.no

BIBYGG 370 Tim&Shænko 250 19 Lerkendalbygget Nei leder@bygging.no

BIFOREN 200 Vivas 150 45 Ja leder@vivas.teknikersamfunn.no

MTBYGG 975 H.M. Aarhønen 1000 18 Lerkendalbygget Ja post@aarhonen.no 

MTPROD 560
A/F 
Smørekoppen

450 9
Verkstedtekniske 

laboratorier
Ja styret@smorekoppen.no

BIMASKIN 135 MiT 100 Nei leder@maskining.no

Skal få nytt 

lokale i  

verksted-

tekniske 

laboratorier

FTHINGMAT, 
MTMT, MSMT, 
BGEOL, MTPETR, 
MTTEKGEO,  
MIPETR, MGEOL

580
Bergstuderen-
des Forening

500
K13, Petroleum-

teknisk Senter
Ja styret@bergstud.no

Tilknyttet NV 

også

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Studieprogram Antall 

studenter

Forening Aktive  

studenter

Kontorstørrelse 

(m2)

Lokasjon Lager Kontaktinformasjon Kommentar

BSPL 465 Nutrix 350 25
152.02.022, Øya 

helsehus
Nei nutrixlinjeforening@gmail.com

Sykepleier-

revyen og NSF 

ansees som 

undergrupper.

CMED 785 Placebo stor 30

2.114A, Me-

disinsk-teknisk 

forkningssenter

Ja placebo@list.stud.ntnu.no

Signifikant, 

TrAMS, LRO, 

NMF og  

MedHum 

ansees som 

undergrupper.

BSAMIDR, 
MIDR,BBEV, 
MBEV

395 CAF 380 0 Nei cafidrett@gmail.com
Tilknyttet SU 

også

BRADIO 115 FRAKTUR liten 16

2.208, Medis-

insk-teknisk 

forkningssenter

Nei post@fraktur.no

KARTLEGGING
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Studieprogram Antall 

studenter

Forening Aktive 

studenter

Kontor- 

størrelse(m2)

Lokasjon Lager Kontaktinformasjon

BKULMI, MKULMI 90 Kultura 15 4 6430C, Dragvoll Nei
kulturalinjeforening@gmail.

com

ÅKUH, BKUH, MKUH 70 Det Gyldne Snitt 30 2 5424A/C, Dragvoll Nei
Post.detgyldnesnitt@gmail.

com

ÅLIMA, MKKS 60 Panoptikon 50 12 5462B, Dragvoll Nei lederpanoptikon@gmail.com

ÅTYSK, MTYSK 15
Sturm und 
Drang

10 2 5424A/C, Dragvoll Nei sd.linjeforening@gmail.com

ÅMUSV, BMUSV, 
MMUSV

110 Fauréningen 30 9 2428, Dragvoll Nei

ÅHIST, BHIST, MHIST 395
Det Historiske 
Selskab

90 4 6430C, Dragvoll Nei ntnu_dhs@hotmail.com

ÅRVI, BRVI, MRVI 90 Dionysos 30 2 5424A/C, Dragvoll Nei
dionysoslinjeforening@gmail.

com

ÅDRAMA, BDRAMA, 
MDT

110 Teaterlosjen 60 2 5424A/C, Dragvoll Ja Leder@losj.no

ÅNORD, 
BNORDISK,MNORD

140 Gengangere 60 2 5424A/C, Dragvoll Nei gengangerentnu@gmail.com

ÅMV, 
BMV,ÅSTS,MSTS

235 Primetime 100 2 5424A/C, Dragvoll Nei Leder.primetime@gmail.com

ÅFI,BFI,MFI 110 Apeiron 35 14 154, Låven Ja apeiron.ntnu@gmail.com

ÅENG,MENG 70 Lipton 35 2 5424A/C, Dragvoll Nei liptonlinjeforening@gmail.com

ÅFRAN, MFRAN 15 De passe simple liten 2 5424A/C, Dragvoll depassesimple@gmail.com

BARK,MARK 140 Theodor liten Kalvskinnet

ÅFV, BFV, 
BFVPROD,MMPROD

170 Jump Cut liten 2 5424A/C, Dragvoll

ÅSPANSK 40 Los Elegidos liten 2 5424A/C, Dragvoll
loselegidoslinjeforening@

gmail.com

BMUST, MMUST 85 Lydmurerlosjen liten 11 301 Fjordgata
lydmurerlosjenlinjeforening@

gmail.com

BEUROP, MEUROPA 175 Eureka liten 8 5424B, Dragvoll
eurekalinjeforening@gmail.

com

Det humanistiske fakultet Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Studieprogram Antall 

studenter

Forening Aktive  

studenter

Kontorstørrelse 

(m2)

Lokasjon Lager Kontaktinformasjon Kommentar

ÅPSY,BPSY 625 PSI 400 2
5424A/C, 

Dragvoll
Ja psi.linjeforening@gmail.com

ÅPOL,BPOL,MPOL 380 Leviathan 20 2
5424A/C, 

Dragvoll
Nei leviathan.ntnu@gmail.com

MLGEOG,MLHIST,M-
LKIDR,MLSAM,ML-
SPRÅK

890 Erudio 200 9
5454, 

Dragvoll
Ja styret@erudiontnu.no

Tilknyttet HF 

også

MPSY 105 pStimulus 50 0 Ja pstimulus@gmail.com

ÅSANT,BSANT,MSANT 230 Communitas 70 2
5424A/C, 

Dragvoll
Nei sosant.ntnu@gmail.com

CPSY6 425 Psykolosjen 60 2
5424A/C, 

Dragvoll
Ja Psykolosjen@gmail.com

ÅGEOG,BGEOG,M-
GEOG

200 GEOLF 50 2
5424A/C, 

Dragvoll
Nei info.geolf@gmail.com

ÅSOS,BSOS,MSOS 255
Socius 
Extremus

80 2
5424A/C, 

Dragvoll
Nei

Sociusextremus.adm@gmail.

com

MGLU1-7, MGLU5-
10

1100 SALT 100 2
5424A/C, 

Dragvoll
Ja post@saltntnu.no

BRVL 90 Ivrig 30 0 Nei Ivrig.linjeforening@gmail.com

ÅPED,BPED,MPED 440 Paideia stor 2
5424A/C, 

Dragvoll
paideiantnu@gmail.com

HSGSOB 265 Socialis stor Tunga socialis.lf@gmail.com

KARTLEGGING
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Forening Aktive

studenter

Kontor- 

størrelse(m2)

Lokasjon Lager Tilknyttet

fakultet

Kontaktinformasjon Kommentar

Revolve NTNU 80 100 Valgrinda Ja MTP post@revolve.no

Shift 
Hyperloop 

50 80

221, Norsk 

hydroteknisk 

labratorium

Nei IE contact@shifthyperloop.com

BRAIN NTNU 30 0 Ja IDI styret@brainntnu.no
Disponerer norwegian Open 

AI-lab 356, IT-bygget

MAKE NTNU 40 0 Ja NV styret@makentnu.no

Cogito NTNU 70 0 Nei styret@cogito-ntnu.no

Ascend NTNU 40 70
A572,  

Elektrobygget
Nei IE hi@ascendntnu.no

Vortex 25 15
D038,  

Elektrobygget
Nei IE post@vortexntnu.no

Propulse 45 60

210, Norsk 

hydroteknisk 

labratorium

Ja IV Contact@propulsentnu.no

TEKNISKE FORENINGER

INTERESSEFORENINGER

Forening Aktive

studenter

Kontor- 

størrelse(m2)

Lokasjon Lager Kontaktinformasjon Kommentar

SAIH 10 5

204, Norsk hy-

droteknisk  

labratorium

Nei saih.trondheim@gmail.com

Teknologiporten 
NTNU

45 18 Sentralbygg 1 Ja post@teknologiporten.no

Verdi NTNU 30 0 Nei styret@verdintnu.no

Start NTNU 50 20 Oppredningen Nei leder@startntnu.no

Støttehjulet 15 2 Dragvoll Ja Kontakt.stottehjulet@gmail.com

ISU Trondheim 400 0 Nei trondheim@isu-norway.no

IAESTE Trondheim 40 70 215B, Sentralbygg 2 Ja trondheim@iaeste.no

BEST Trondheim 15 15
2-96, Materialtekniske 

laboratorier
Nei trondheim@best.eu.org

Studentenes 
kameraklubb

20 0 Nei ntnu.sk@gmail.com
Låner idag arealer 

av Sit

ISFiT 450 100 Hovebygget Nei board@isfit.no 

BadCom 10 10 Gamle Kjemi Ja badcom.mail@gmail.com

Tekna Student 
NTNU

50 22 030A , Gamle Kjemi Ja skleder.ntnu@tekna.no

Ingeniører uten 
grenser NTNU

35 5

204, Norsk  

hydroteknisk  

labratorium

Ja ntnu@iug.no

Effektiv  
Altruisme NTNU

25 6 Dragvoll Nei ntnu@effektivaltruisme.no

Vektor- 
programmet

105 15
2-97, Materialtekniske 

laboratorier
Nei styret.ntnu@vektorprogrammet.no

NTNU Restore liten 0 Nei info@ntnurestore.no
Låner idag arealer 

av Sit

YATA Trondheim 20 8 A346, Dragvoll Ja trondheim@yata.no

ESN stor 15
2-95, Materialtekniske 

laboratorier

Psykologi- 
studenter uten 
grenser

20 0 Nei psykologistudenterutengrenser@gmail.com

Psykologi- 
studentenes 
opplysnings- 
arbeid for unge 

40 2 Dragvoll Ja

POPS 25 2 Dragvoll Ja pops.trondheim@gmail.com

Bedriftsportalen 
for Psykologi

400 2 Dragvoll Nei post.@bedpsyk.no 

KARTLEGGING
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Foreninger Aktive studenter Lager Kontaktinformasjon

Studentersamfundet i Trondhjem 15 000 Nei leder@samfundet.no

NTNUI 13 000 Nei leder@ntnui.no

Naturvernstudentene i Trondheim 5 Nei

Norsk Start Trondheim 60 Nei norskstartfo@gmail.com

Trondheim kristelige studentlag 160 Nei Styret@laget.net

Student KRIK Trondheim 250 Nei Mail@krik.org

Trondheim studentspeidergruppe (TSSG) 10 Ja styret@tssg.org.ntnu.no

Saemien Studeenth Tråantesne 25 Nei sst@biegga.com

ØVRIGE FORENINGER
Under følger en oversikt over de øvrige studentforeningene i Trondheim.  

PLASSERING
For å synliggjøre hvor studentfrivilligheten i dag befi nner seg har man under fremstilt en oversikt over 
plassering basert på de enkelte byggene på Gløshaugen5.   

DAGENS BRUK AV STØTTEFUNKSJONER
Grafen under viser en oversikt over ulike arealtyper på campus som foreningene benytter seg av. Dette gir et bilde av hvilke 
funksjoner NTNU må sikre at det fi nnes restkapasitet for, utover deres egen bruk. Grafen presenterer hvor mange (%) 
foreninger som benytter seg av de ulike.    

Forelesningssaler benyttes til større arrangementer som bedriftspresentasjoner, kurs og generalforsamlinger. Grupperom 
benyttes til aktivitet i mindre grupper som møtevirksomhet, workshops, revyøvinger og intervjuer. Omfanget av denne 
bruken er vanskelig å illustrere, men et eksempel er UKA som årlig alene avholder fl ere hundre intervjuer i NTNUs lokaler. 
Aktivitetsarealer og kafe/kantine fra Sit benyttes til større sosiale sammenkomster som frokoster, bedriftsmiddager og 
fester. Idrettsarealer fra Sit benyttes til idrettsaktivitet langt utover NTNUIs eget behov. De fl este linjeforeninger har for 
eksempel egne fotballag og det arrangeres aktivitetsdager med jevne mellomrom i diverse frivillige foreninger. Verksted 
og lab er essensielt for at enkelte foreninger skal kunne utøve sin aktivitet. Andre foreninger benytter også verksteder på 
hobbybasis og for å kunne samles rundt en felles interesse og/eller produsere ting man har behov for.  

KARTLEGGING
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Hvilke støttefunksjoner benytter din forening i dag?

  5) Kartet begrenser seg til Gløshaugen da det er her foreninger vil kunne bli berørt av forfl ytning i forbindelse med ombygg og nybygg i NTNUs    

        campussamling. For alle foreninger tilknyttet arealer på Dragvoll i dag antas det kjent at de må forfl yttes.
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KVALITETER

Et grunnleggende premiss 
for å skape en velfungerende 
frivillig organisasjon er 
at medlemmene føler 
tilhørighet til organisasjonen 
og arbeidet.

KVALITETER FOR
AREALER PÅ CAMPUS

Et grunnleggende premiss for å skape en velfungerende frivillig organisasjon 
er at medlemmene føler tilhørighet til organisasjonen og arbeidet. Å ha egne 
arealer, som foreningen disponerer selv, er et viktig tiltak for å legge til rette for 
vekst og skape et inkluderende miljø. For å utnytte det fulle potensialet er det 
viktig at foreningene får utforme arealene etter eget ønske. 

For alle foreninger trekkes tilgang til enkle kjøkkenfasiliteter frem som et viktig 
tiltak for å skape gode foreningsarealer. En benk med vask og mulighet for å 
sette opp kaff etrakter og mikrobølgeovn vil utgjøre en betydelig forbedring i 
arealenes kvalitet, aktivitetspotensial og brukervennlighet. Disse fasilitetene kan 
deles med andre foreninger i nærheten.

Plassering av arealet er også en sentral faktor som i stor grad kan påvirke 
foreningens aktivitetsnivå. I rapporten Levende campus – der kunnskap og 
mennesker møtes (2019) presiseres viktigheten av å skille mellom foreningene 
som ønsker plassering tilknyttet dets fagmiljø (tekniske- og linjeforeninger) 
og de som ønsker mer sentral plassering (interesseforeninger). NTNU har 
mål om førsteetasjer med liv på campus. Studentfrivilligheten kan uten tvil 
bidra til dette ved å få tilpassede arealer med åpne fasader. Tidligere har ofte 
frivillige foreninger fått restareal og gjenglemte kroker som er lite egnet for 
foreningsvirksomhet. For å oppnå sitt formål bør de frivillige foreningene være 
synlige og tilgjengelige.

Figur 1: Illustrasjon av mulige åpne 
fasader for utadrettet virksomhet
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Ved hjelp av dybdeintervjuer har man gått nærmere inn på hvilke 
faktorer som er spesielt viktig for å skape gode arealer for ulike typer 
frivillige foreninger. Under presenteres de viktigste punktene for de ulike 
kategoriseringene. 

HVA ER GODE AREALER FOR LINJEFORENINGER? 

1. Tilgjengelighet 

3. Eget areal

4. Eierskap til arealene

4. Enkle kjøkkenfasiliteter 

5. Størrelse

Tilgjengelighet trekkes frem som det viktigste for linjeforeningene 
da nærhet til områdene deres studenter ferdes på daglig basis er 
avgjørende. I en linjefornening er man som oftest mest aktiv de første 
årene og har også da størst behov for å forme sosiale nettverk. Dette 
impliserer at foreningskontorene bør ligge i nærhet til undervisning for 
lavere trinn. 

For å få til en unik fellesfølelse som skaper grobunn for tradisjoner og 
høyt aktivitetsnivå på de enkelte studiene viser erfaring at egne kontorer 
som ikke deles med andre foreninger er nøkkelen til suksess. Det er 
svært vanskelig å skape tilhørighet og identitet til studiet dersom man 
ikke kan utforme arealene slik at man skaper fellesfølelse og egenart. 
Dette kan være så enkelt som å møblere, male et par vegger og få sette 
opp hyller og henge opp bilder eller plakater på veggene. Dette anses 
som viktigere enn den reelle størrelsen på arealet. 

Linjeforeningene omfatter mange studenter, og det å ha et stort 
nok areal er allikevel svært viktig for at det skal være plass til de som 
ønsker å benytte seg av arealet. Styrer, komiteer og undergrupper 
benytter seg også av andre rom på campus og kontoret prioriteres 
som en sosial arena, både til arbeidet i linjeforeningen, men også 
mellom studiearbeidet. Linjeforeningene bør ha stor nok plass til å 
romme jevnlige lavterskel besøk av så mange som mulig tilknyttet 
studieprogrammet. 

HVA ER GODE AREALER FOR TEKNISKE FORENINGER?   

1. Areal som skaper tilhørighet  

2. Enkel tilgang til verksted og utstyr 

3. Enkel tilgang til møte- og prosjekteringsrom 

4. Størrelse 

5. Enkle kjøkkenfasiliteter 

Tekniske foreninger er kjent for å legge ned mange timer i faglig 
utfordrende arbeid. Å ha egne arealer som foreningen disponerer er et 
viktig tiltak for å legge til rette for vekst og skape et inkluderende miljø 
hvor man får noe igjen for all innsatsen man legger ned. Ved å utforme 
arealene etter eget ønske skapes identitet og en følelse av tilhørighet til 
noe unikt blant medlemmene. 

For at de tekniske foreningene skal kunne drive med sin virksomhet 
har de behov for tilgang til forskjellige typer verksted og utstyr. Flere 
har et behov for at arealene deres blir plassert i nærheten av disse. 
Hvilke utstyr og fasiliteter det er behov for vil variere fra forening til 
forening. Det er derfor viktig at det opprettes god dialog mellom NTNU 
og foreningen og at foreningen får delta aktivt i beslutningsprosessen 
om hvor arealene skal være og på hvilken måte man kan få tilgang på 
teknisk utstyr.

Da tekniske foreningers hovedaktivitet går ut på prosjektering og å legge 
ned konkret arbeid bak en skjerm, via testing, bygging osv. er enkel 
tilgang på rom for møter og arbeid viktig. For å skape god samordning 
i foreningen og for å kunne realisere større prosjekter vil størrelsen på 
arealene være viktig.

HVA ER GODE AREALER FOR INTERESSEFORENINGER?   

1. Størrelse 

2. Synlighet 

3. Fleksibilitet 

4. Enkle kjøkkenfasiliteter 

For interesseorganisasjoner varierer behovet mer ut ifra hvilken aktivitet 
de driver med, men det viktigste som trekkes frem blant mange av 
foreningene er at de får tildelt et areal og at de får plass til medlemmene 
de har. Hvor stor foreningene er varierer, og hvor mange medlemmer 
hver forening har kan variere fra år til år, derfor er det viktig at lokalene 
også er fleksible. Fleksibilitet blir også viktig da aktiviteten de bedriver 
er såpass variert. En dag har man behov for en sosial tilstelning og en 
annen å arrangere workshops og benytte arealet til arbeid. 

Synlighet for studenter trekkes i større grad frem blant 
interesseforeningene enn de tekniske. Dette er nok fordi 
interesseforeningene har et større behov for kontinuerlig promotering 
av blant annet events. Mange tekniske organisasjoner gjør også til dels 
dette, men de spisser ofte promoteringen mot spesifikke fagområder. 
Det å ha lokaler hvor studentene legger merke til organisasjonen kan ha 
stor nytte for rekrutteringen.  I motsatt ende vil det vært ganske kritisk 
om en forening blir plassert veldig langt unna studentene da tilgang på 
studenter er avgjørende for aktiviteten.
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HVA SKAPER EN GOD FORFLYTNINGSPROSESS? 

1. Kommunikasjon 

2. Medvirkning fra foreningene 

3. Logistikk 

I forbindelse med campussamlingen vil det være både ombygg og 
nybygg. Dette vil medføre at enkelte frivillige foreninger vil måtte 
forfl ytte seg. For å få til en god fl ytteprosess er det kritisk at det er god 
kommunikasjon mellom NTNU og foreningen som skal fl yttes gjennom 
alle faser i prosessen. Den enkelte forening sitter med unik innsikt i 
hvilke behov den og deres medlemmer har. Det er avgjørende at NTNU 
lytter til foreningens innspill og lar dem delta i beslutninger. Dette bidrar 
til å skape en god fl ytteprosess og at resultatet stimulerer til vekst og 
styrker det inkluderende miljøet i foreningen. En fl ytteprosess kan deles 
inn i tre deler: Oppstart, utforming og fl ytting. 

I oppstartsfasen er det mest kritiske å starte en dialog med den aktuelle 
foreningen som skal fl yttes. Ettersom en fl ytteprosess ofte er kompleks 
med mange parter involvert kan det være hensiktsmessig å ha en fast 
kontaktperson foreningen kan forholde seg til. Tidligere erfaring viser 
at det er fordelaktig om denne personen tilhører instituttet foreningen 
er tilknyttet. I denne fasen er det også viktig at foreningen blir informert 
om tidsperspektivet på fl ytteprosessen og når sentrale beslutninger skal 
fattes. 

Foreningene har forskjellige behov knyttet til plassering og utforming 
av arealene sine. Det er viktig at disse behovene blir oppfylt for at 
foreningene kan fungere optimalt. Dette vil igjen styrke foreningens 
evne til å inkludere fl ere studenter og skape samhold og tilhørighet 
for medlemsmassen. For å få dette til er det viktig at foreningen blir 
involvert i avgjørelser om hvor det nye foreningsarealet skal ligge. Dette 
gjelder både i hvilket bygg og hvor i det aktuelle bygget arealene skal 
plasseres.  I tillegg er det viktig at foreningene får innsikt i utformingen 
av aktuelle areal, slik at de kan gi tilbakemelding på hvilke alternativ som 
i størst grad oppfyller foreningens behov.  

Under selve forfl ytningen er det viktig at foreningene tidlig får vite 
når de må være ute av de gamle arealene og får god tid til å fl ytte 
eiendeler over til de nye. Mange har sofaer og andre større eiendeler 
det er krevende å fl ytte. Det er derfor ønskelig at NTNU kan stille seg 
disponibel med varebil eller liknende under selve forfl ytningen.

I kartleggingen gjort høsten 2018 spurte man i fritekst om «Hvilke 
andre støttefunksjoner kunne din forening ønske å benytte seg av?» 
som man ikke i dag selv har tilgang til på campus. Her var det spesielt 
idrettsarealer, øvingsarealer til musikalske grupper, arrangementslokaler 
for større grupper, verksteder og kjøkkenfasiliteter som gikk igjen.

Disse arealbehovene kan løses i ny campus med gjennomtenkt utforming 
av arealer som gir dem fl ere funksjoner. Et undervisningsrom på dagtid 
kan for eksempel bli dansesal på kveldstid, et grupperom på dagtid kan 
fungere som tilpasset øvingslokale for musikalske grupper på kveldstid 
eller laber på dagtid åpnes for lavterskel aktivitet og verksted på 
kveldstid. 

FLERBRUKSAREAL

MULIGHETER I 
NY CAMPUS

Kantine om dagen...

...kan være roller disco om kvelden
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STRATEGISK PLANLEGGING OG FRIVILLIGHETSHUB

Undersøkelsene viser også at fysisk nærhet til andre frivillige foreninger 
og arealer tilrettelagt for å skape tettere bånd ulike frivillige foreninger 
imellom er essensielt for å oppnå suksess. I arbeidet ble ideen om en 
frivillighetshub løftet. Dette kan være et sted hvor mange foreninger har 
felles tilgang på arealer tilpasset drift av frivillighet og hvor man også 
kan lære av hverandre. Dette kan for eksempel være workshopsareal, 
aktivitetsarealer, kjøkken, store møterom tilpasset streaming og tilgang 
på generisk materiell man behøver for å stå på stand å promotere 
foreningens arrangementer. En frivillighetshub vil være med på å skape 
større nettverk i frivillighetsmiljøet og også knytte til seg øvrige frivillige 
foreninger som ikke nødvendigvis har egne dedikerte arealer på 
campus.

Det er ikke uten grunn at Trondheim er Norges beste studieby 
og gjenkjennes som frivillighetshovedstaden. Å i større grad 
synliggjøre studentfrivilligheten på campus ved å la den prege både 
knutepunktsarealer og gjennomfartsårer vil gi NTNU en unik identitet. 

Hvordan de ulike arealene frivilligheten benytter seg av bør være knyttet 
til hverandre fremstilles i illustrasjonen under.

• Det er behov for å se på felles retningslinjer for tildeling av areal til frivillighet. 

 Dette for å sikre gode arealer på campus. 

• Det er behov for et kontinuerlig oppdatert register over frivilligheten og dens areal 

 for å sikre involvering og ivaretagelse.

• Det er behov for å Illustrere god utforming av frivillighetsarealer som et 

 neste steg inn mot programmering.

• Det fi nnes i dag fl ere studieprogram som ikke har en linjeforening, 

 men som muligens oppretter dette i fremtiden. Den generelle frivilligheten 

 vokser også stadig. Hvordan man skal planlegge for dette i ny campus bør vurderes. 

ANBEFALINGER FOR 
VIDERE ARBEID

Selv om denne rapporten er skrevet med NTNU i Trondheim som 
utgangspunkt kan absolutt prinsippene og tankene overføres til 
studentfrivillighet andre steder. 

Tusen takk til 
studentfrivilligheten som 
står på dag og natt for å skape 
en magisk studietid!

Etter arbeidet med denne rapporten foreslås 
følgende oppfølgingspunkter:

FOTO i rapporten: 

MedHum, Propulse, Hybrida, Nabla, A/F Smørekoppen, Theodor og Spanskrøret

Design: Tone Harbakk






