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Styresak B 46 / 2016 
 

 

Linjekjellerne på Moholt 

1.0 Bakgrunn 
Det har vært aktiviteter i kjellerne på Moholt de siste 50 årene, og kjellerne har helt klart representert en 
sentral faktor for studentkulturen i Trondheim. Det har gjennom flere år vært diskusjoner omkring bruken 
av kjellerne. Sit har sett viktigheten av å bidra til at studentene har fått en arena der de kan ivareta sin del 
av Trondheims studentkultur. Samtidig som kjellerne har fungert som det «sosiale limet» for mange 
linjeforeninger, har Sit Bolig vært opptatt av hvordan dette har påvirket miljøet for beboerne på området. 
Samlokalisering av boliger og kjelleraktiviteter er en stor utfordring. Spesielt har det vært utfordringer 
knyttet til støy og forsøpling. 
  
Onsdag 27. januar ble 17 kjellere på Moholt stengt for studentaktivitet. Dette på bakgrunn av et krav fra 
Trøndelag brann- og redningstjeneste i brev av 26.01.16 (se vedlegg 1). De skriver: «Trøndelag brann- og 
redningstjeneste opplyser om at lokalene ikke kan benyttes som forsamlingslokale før nødvendige 
utbedringer er gjennomført og godkjenning fra bygningsmyndighetene foreligger… Vi ber om en 
tilbakemelding i løpet av 27.01.2016 hvor det bekreftes at lokalene ikke vil bli brukt som forsamlingslokale 
inntil ovenstående forutsetninger er ivaretatt.». På samme tid mottok Sit branntekniske rapporter for alle 
de 17 kjellerne fra rådgivningsfirmaet Rambøll. De utfordringer de peker på i kjellerne er stort sett de 
samme, men det skilles noe mellom lokalene i Moholt Alle og Herman Krags veg; se vedlegg 2 og 3.  
 
Det er i all hovedsak talspersoner for fortsatt kjelleraktivitet som ytrer seg i denne saken. Beboerne har 
ikke samme nettverk og deres tilbakemeldinger kommer helst i form av KTI—undersøkelser, andre 
undersøkelser og ved klager til Sit Bolig. Støy fra sosiale aktiviteter er, sammen med standarder, den 
største enkeltårsaken til misnøye med boforholdene blant våre beboere. Støy fra sosiale aktiviteter er en 
langt større årsak til misnøye blant våre beboere enn blant de som leier privat. 

 
Trondheim som studentby er spesielt kjent for studentfrivilligheten som omfatter et stort antall lag og 
foreninger med et stort spenn i forhold til interesser og aktiviteter. Frivilligheten er avhengig av arenaer 
der studenter med like interesser – enten dette er av faglig karakter eller annet – kan møtes. Det er av 
studentene selv fremhevet at det er viktig å ha sitt eget sted som de kan sette sitt preg på. Sentrale 
arenaer i denne sammenheng er Studentersamfundet, men også kjellerne på Moholt.  
Diskusjonssak vedr. linjekjellerne ble behandlet av konsernstyret 4.mars 2016. Konsernstyret fattet 

følgende vedtak i saken:  

Konsernstyret har drøftet og gitt innspill i saken. Konsernstyret ber om at det legges opp til en 

åpen og inkluderende prosess. Kjellerne er en viktig del av frivillighetskulturen og et betydelig 

velferdselement. Konsernstyret er også opptatt av et godt bomiljø og at det også må legges til 

rette for studentfamilier med små barn. Dersom kjellerne blir videreført må det etableres en 

basisfinansiering der aktuelle interessenter deltar. Videre må det etableres klare retningslinjer for 

aktiviteter i kjellerne og med bevist utøvelse av konsekvens dersom dette ikke overholdes. 

Konsernstyret er opptatt av rask framdrift i arbeidet. Konsernstyret er også opptatt av å legge til 

rette for frivillighetskulturen i et langsiktig perspektiv, spesielt i forbindelse med utviklingen av 

campus. 

Det vises for øvrig til  saksfremlegget i sin helhet (se vedlegg 4).  
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2.0 Sits arbeid med saken 
Sit har ønsket å ivareta en åpen og inkluderende dialog med linjeforeningene i utredningen av denne 

saken. Det er gjennomført orienteringsmøter med de berørte linjeforeningene samt innhentet oversikt 

over foreningenes behov (på kort og lang sikt). Undervegs i prosessen er enkelthenvendelser besvart 

fortløpende. Det er avholdt møte med Byggesakskontoret i Trondheim kommune der bruken av kjellerne 

på Moholt var tema. Brev fra kommunen med oppsummering fra møtet følger som vedlegg 4. Sit var også 

til stede på workshop om arealplanlegging for studentfrivilligheten som ble arrangert 28. april 2016.  

I forbindelse med utredningen av linjeforeningenes behov i forhold til arealer er de bedt om å sende inn 

oversikt over sine aktiviteter i kjellerne. For å se behovet for lokaler på lang sikt, fikk de berørte 

linjeforeningene følgende spørsmål: 

1. hvilken type aktiviteter har din forening behov for lokaler til (lager, verksted, kontor/møterom, 

festlokale, etc)? 

2. hvor hyppig har dere behov for slike lokaler? 

3. lokalets størrelse (m2)? 

4. hvor mange personer er det antatt vil oppholde seg i lokalene samtidig? 

5. annet dere ønsker å informere Sit om i tilknytning til behov for lokaler? 

Tilbakemeldingene er samlet i eget vedlegg (vedlegg 5).  

For å kartlegge linjeforeningenes behov på kort sikt; under Fadderuka 2016, ble følgende spørsmål 

oversendt foreningene: 

Har dere skaffet lokaler til arrangementer knyttet til fadderuka 2016? Hvis nei, hvilke 

arrangementer leter dere etter lokaler for (type arrangement, antall deltakere, hvilke 

dager/tidspunkt)? 

Tilbakemeldinger er samlet i en tabell som viser linjeforening, dato og type aktivitet, antatt tidsrom samt 

antall personer. Se vedlegg 6. 

Generelt sett melder linjeforeningene tilbake at de ønsker lokaler til fest og sosiale sammenkomster, i 

tillegg til behov for lager, møterom og øvingslokale for sangkor. 3 foreninger har meldt at de også 

benytter lokalene til brygging av eget øl.  

Studentene – i regi av sammenslutningen #reddkjellerne - har kommet med en uttalelse der de fremhever 

kjellernes funksjon som et sted som skaper et sosialt samhold;  

«…et lavterskeltilbud, en arena for å møte studievenner utenfor forelesning og campus, et sted 

hvor man kan knytte nye vennskap på tvers av linjer og klassetrinn, et essensielt sted for 

fadderperioden, og et sted man gjerne kan dra alene, ettersom man alltid treffer folk med like 

interesser som seg selv...» 
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Se for øvrig vedlegg 7. 

Når det gjelder uttalelser fra beboere på Moholt, er det ikke gjennomført informasjonsmøter slik som for 

linjeforeningene. Informasjon fra beboerne er gitt Sit i form av konkrete klager på støy, tilbakemeldinger 

på utflyttingsundersøkelser samt KTI-undersøkelsene (se vedlegg 4). En familie har i forbindelse med 

stenging av kjellerne sendt inn følgende uttalelse:  

«Har bare lyst til å si i fra om at for oss som bor på Moholt studentby er det veldig deilig at 
kjellerene nå har blitt stengt. Vet at det snakkes mye om å få de åpnet igjen blant studenter, så 
syns derfor det er greit at dere får vite at det er to sider av saken. Vi flyttet inn i en familieleilighet i 
fjor sommer, og ble fort overrasket over hvor mye støy det kom fra kjellerene. Spesielt mye bråk 
rundt på alle fellesarealer lenge etter at kjellerene "stengte", og tissing på husvegger og 
inngangspartier. Da det i perioder aldri ble en eneste helg uten festbråk, vurderte vi å flytte. Nå 
som kjellerene er stengt, har det vært veldig stille og rolig. Vi har ikke måttet sitte oppe å høre på 
festbråk til langt på natt slik det faktisk bør være der du bor. Håper derfor dere kan ta dette med i 
betraktingen når dere finner ut av kjellerenes videre fremtid.» 

3.0 Campusutvikling og frivillighetskultur 
Våre studentboliger er delfinansiert med tilskudd fra departementet. Forutsetningen for delfinansieringen 
er at Sit støtter opp under formålet som er «lik rett til utdanning». Studentboliger er en meget viktig del 
av samskipnadenes virksomhet. 
 
Som studentboligaktør skal vi bidra til et godt, trygt og rimelig botilbud til studentene. Dette fremgår også 
av strategiene for både Sit Barn og Sit Bolig som omtaler dette som hhv «er bomiljøet for barnefamilier på 
Moholt studentby godt nok? Antall familier synker» og  «bomiljøarbeidet må forsterkes. Særordninger som 
… og linjeforeningskjellere må vurderes i denne sammenheng». Støyproblematikk i tilknytning til kjellerne, 
er en sentral faktor i denne situasjonen. 
 
I forbindelse med campusutviklingen til NTNU er det lagt stor vekt på å skape et «levende campus». 
Studentfrivilligheten er viktig i denne sammenheng. 
 
Studenttinget NTNU vedtok 3. mars 2016 en Campuspolitisk plattform (se vedlegg 8) der det settes fokus 

på studentfrivillighetens viktige arbeid for å skape sosiale og faglige arenaer samtidig som dette gir 

studentene tilhørighet. Studenttinget fremhever NTNUs ansvar i fht å bidra med å gi foreningene 

nødvendige lokaler for å kunne drive sin virksomhet.  

I forbindelse med campusutvikling og i arbeidet med «Nordens beste studieby» (både innsatsområde 

campusutvikling og innsatsområde studentfrivillighet) er det lagt stor vekt på at arealer for 

studentfrivilligheten er viktig for å oppnå visjonen om et levende campus også utenfor normal 

«åpningstid». Også i forbindelse med Elgeseter gate 10 (ELG10) har Sit fått med arealer for 

studentfrivilligheten som et viktig element. 

 

4.0 Mulige lokaler til Fadderuka 2016 
På grunn av tidsperspektivet mht utredning og eventuell istandsettelse av dagens kjellere, har Sit vurdert 

aktuelle lokaliteter for aktiviteter under årets fadderuke.  
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En del av våre studentbyer har fellesrom etablert i samme bygg som boligene. Fellesrommene er 

dimensjonert i forhold til å dekke behovet som et fellesrom for beboerne og er derfor lite egnet til 

lineforeningenes behov. I tillegg ligger de inne i boligbyggene. 

Av større areal som kan være aktuelle, er aktivitetshusene på hhv Berg, Moholt og  Steinan.  

Aktivitetshuset på Berg studentby er et fellesrom som ligger inne i selve boligbygningen. Det er 

uhensiktsmessig å benytte dette til linjeforeningenes behov for sosiale aktiviteter som følge av at tilgang 

til arealene også automatisk gir tilgang til boligområder og andre fellesareal for beboerne. Det vurderes 

derfor at dette ikke er egnet til linjeforeningenes behov knyttet til fadderuka. 

Aktivitetshuset på Moholt (Bregneveien 65) er drevet som aktivitetshus av husverter ansatt i Sit Bolig. 

Disse arrangementene er alkoholfrie og åpne for alle beboere/studenter. En eventuell bruk av 

linjekjellerne i fadderuka kan være mulig, men vil i så fall kunne være i konflikt med etablert bruk av 

arealene. Arealene ligger i et boligområde, men ikke i et boligbygg. 

Aktivitetshuset på Steinan har tidligere vært brukt både som studentpub og samlingssted for beboerne 

drevet av husvertene. Aktivitetshuset ligger i et eget bygg inne blant småhusene på Steinan og relativt tett 

på et boligområde. Dersom arealet benyttes til linjekjelleraktivitet i fadderuka vil dette kunne være en 

ulempe for bomiljøet.  

I forbindelse med behov for arealer i fadderuka er i tillegg følgende av Sits eiendommer vurdert, men 

funnet uegnet/ikke tilgjengelig: 

- Barnehagene i Bregneveien 38 og Prestekrageveien 14 og 16.  

- Nardoveien 12  

- Nardoveien 14 

- Lucas-bygget  

- Idrettsbyggene 

For å forsøke å avhjelpe linjeforeningenes behov for arealer i forbindelse med fadderuka er det også sett 

på muligheten for å benytte arealene som disponeres av Sit Kafe.  

Sit Kafe/kantiner har følgende praksis overfor alle lag /linjeforeninger vedrørende bruk av 

kantinearealene: 

• Alle Sit Kafe sine kantiner inkl sitteareal er tilgjengelig for alle studenter nesten hele døgnet. 

• Dersom en linjeforening ønsker å møtes et sted for å prate/diskutere kan alle kantinearealene 

brukes. 

• Dersom det skal være servering av mat/drikke, må dette skje av Sit Kafe, dette iht skjenke- og 

serveringsbevillinger; jfr. vedlegg 9. 

• Kantinene kan bookes direkte hos avdelingsansvarlige. 

• Dersom det skal gjennomføres arrangement som normalt krever vakthold, vil linjeforeningen 

måtte dekke kostnad ifm dette. 

En gjennomgang av de innmeldte behov under Fadderuka (se vedlegg 6) der 12 av i alt 17 «kjellere» har 

gitt tilbakemelding, viser at det er tilstrekkelig med kapasitet i kantinene for de arrangement som 

planlegges i perioden 12. august til og med 28. august. Ett mulig unntak er linjeforeningen Omegas 

trafikklysfest (i samarbeid med Chemi) 22. august. De har antydet opptil 500 deltakere på sitt 
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arrangement, mens den største kantinen (Hangaren) har plass til 400 personer. Uansett så ville det heller 

ikke vært mulig å gjennomføre et arrangement med et så stort antall personer i linjekjellerne. 

Oppsummert vurderes følgende lokaler som aktuelle for midlertidig bruk under Fadderuka 2016: 

1. Aktivitetshuset på Moholt; Bregneveien 65 

2. Aktivitetshuset på Steinan  

3. Sit Kafe; i utgangspunktet er alle kantiner tilgjengelig for leie under gitte betingelser (se punkt 

over) 

Felles for 1 og 2 er at disse lokalene ikke har skjenkebevilling. Jfr alkoholloven § 4-5 skal det søkes om og 
gis ambulerende skjenkebevilling for en enkelt anledning og for skjenking til deltakere i sluttet selskap. 
Dette vil også gjelde for linjeforeningenes eventuelle salg av alkohol i disse lokalene. Uten skjenkebevilling 
vil det ikke kunne foregå salg av alkohol i fbm arrangement.  
 
I utgangspunktet tillater ikke Sit alkoholrelaterte aktiviteter i aktivitetshusene. Dersom denne praksis skal 
unntas under Fadderuka, vil dette være basert på følgende kriterier: 

 En student står ansvarlig for arrangementet. 

 Pålagt innleie av vekter for å påse at ro og orden overholdes – både i og utenfor lokalet. 

 Eventuelt krav om skjenkebevilling må ivaretas av den ansvarlige for arrangementet. 

 
Begge aktivitetshusene ligger i/nært boligområder, og det bør derfor utvises spesielt hensyn til dette ved 
avvikling av arrangement.  

5.0 Alternative fremtidige løsninger 
Under er det fremstilt  ulike alternativer i fht bruk av kjellere på Moholt og alternative arealer. Flere av 

alternativene kan kombineres. Det er i fremstillingen redegjort for ulike konsekvenser av forslagene. 

Forutsetning: 

Uansett  om kjellerne skal benyttes til linjeforeningsaktivitet eller ikke, er det behov for utbedringer av 

kjellerne. Dette er i hovedsak knyttet til utbedring av skader på bærekonstruksjoner, utskifting av utslitte 

branndører og branntetting av gjennomføringer. Gjennomgang av det elektriske anlegget må også 

gjennomføres, og omfang av dette er foreløpig uvisst. Disse utbedringene dekkes i sin helhet av huseier. 

Det vises til vedlegg 10 for en nærmere redegjørelse for de ulike tekniske utbedringer.  

5.1 Kjellerne stenges permanent 
Ett alternativ er å stenge kjellerne permanent for bruk til studentfrivilligheten.  

 

Fordeler:  

En stenging av dagens aktivitet i kjellerne vil medføre at Moholt studentby generelt får en bedring i 

bomiljøet. Det er trolig at dette vil bidra til å gjøre området mer attraktivt for barnefamilier.  

 

Redusert tomgang vurderes som en potensiell positiv konsekvens av dette alternativet.   

 

Etter at nødvendige utbedringer er foretatt og kjellerne er satt i sikkerhetsmessig god stand, vil kjellerne 

kunne benyttes som fellesrom for beboerne på samme måte som vi har i enkelte andre studentbyer. 



Konsernstyret  

  12. mai 2016 

Linjekjellerne på Moholt  Side 6 

Grunnen til at beboerne kan benytte kjellerne på denne måten, er at total personbelastning (ift 

brannkrav) i bygget ikke øker. 

 

Ulemper:  

Alle linjeforeningene har fremhevet kjellernes funksjon som samlende og inkluderende, og et godt 
utgangspunkt for å finne seg til rette i en ny by.  En viktig faktor i en slik inkluderingsprosess er 
sosiale sammenkomster med  lav terskel for å delta selv om man ikke kjenner noen andre. I tillegg 
fyller kjellerne foreningenes behov for arealer til kontor og lager. Det er en utfordring å finne 
andre egnede lokaler som permanent erstatning for kjellerne på Moholt, og dette kan medføre en 
risiko for at linjeforeningene ikke klarer å videreføre sitt felles engasjement på samme måte som i 
dag.  
 
En stengning av linjekjellerne på Moholt innebærer opphør av en lang tradisjon, og dette kan 
omdømmemessig være uheldig både for Sit og for Trondheim som studieby, dersom det ikke 
finnes alternative arealer. 

 

Krav som følge av dette:  

I dette alternativet vil det kun være behov for å gjennomføre nødvendige utbedringer som nevnt i 

innledningen til pkt. 5.0.  

 

5.2 Kjellerne åpnes for bruk som lager, kontor og mindre møterom  
Dette alternativet medfører at  linjeforeningene kan opprettholde deler av sin aktivitet som kontor, lager 

og mindre møteaktivitet i tråd med godkjent bruk av arealene.  

 

Fordeler: 

En slik løsning vil legge til rette for å opprettholde det felles engasjement innen studentfrivilligheten. De 

vil fortsatt kunne ha sin egen «hule» noe som er fremhevet som viktig i arbeidet med å skape 

engasjement i studentfrivilligheten.  

 

Når det gjelder bomiljøet på Moholt studentby vil også dette alternativet gjøre det generelle bomiljøet 

bedre og området mer attraktivt for barnefamilier. Se også under alternativ 5.1.  

 

Ulemper: 

Linjeforeningenes behov for arealer for sosiale sammenkomster vil ikke bli dekket med mindre det finnes 

alternative lokaler til denne bruken. Se også under alternativ 5.1. 

 

Krav som følge av dette: 

Tekniske utbedringer for dette alternativet vil være begrenset til det som tidligere er nevnt under 

innledningen til pkt. 5.0. 

 

En fortsatt bruk av kjellerne til kontor, lager etc. vil kreve etablering av klare retningslinjer for 

leieforholdet samt oppfølging ved brudd på disse. Dette jfr. konsernstyrets vedtak «…videre må det 

etableres klare retningslinjer for aktiviteter i kjellerne og med bevist utøvelse av konsekvens dersom dette 

ikke overholdes…».  

 



Konsernstyret  

  12. mai 2016 

Linjekjellerne på Moholt  Side 7 

Som forsvarlig huseier må Sit påse at det ikke drives ulovlig virksomhet i arealene (herunder bruk som 

forsamlingslokaler, salg av alkohol etc). Det anbefales også at det ikke aksepteres bruk av kjellerne til 

brygging av øl da dette medfører ulemper for beboerne i området i form av lukt.  

 

5.3 Kjellerne åpnes permanent for bruk som forsamlingslokaler  
Dette alternativet medfører at arealene oppgraderes til å kunne brukes av et større antall personer 

(forsamling) med de krav dette medfører i forhold til ivaretakelse av brannsikkerhet og øvrige tekniske 

forhold. 

 

Fordeler: 

Studentfrivilligheten og studentenes sosiale aspekt ivaretas, og felles engasjement i fht 

studentfrivilligheten sikres.  

 

Ulemper: 

Bruken av kjellerne til forsamlingslokaler er en stor ulempe for bomiljøet på Moholt, og spesielt for 

barnefamiliene. Sit Bolig og Sit Barn samarbeider om å gi boliggaranti til de som søker barnehageplass (og 

omvendt) og legger dermed godt til rette for barn på Moholt. Imidlertid har Sit erfart at linjekjellernes 

sosiale aktivitet ikke går så godt overens med et rolig og barnevennlig område.  

 

Å godkjenne bruk til forsamlingslokaler vil kunne medføre fare for tomgang som følge av at det blir mindre 

interesse for å bo på Moholt. Dette kan ha omdømmemessige konsekvenser for Sit. Det bygges nå 632 

nye hybelenheter på Moholt og økonomiske konsekvenser ved økt tomgang kan bli vesentlige. I tillegg kan 

et eventuelt dårlig omdømme også få konsekvenser i form av mindre søknad på barnehageplassene i den 

nye barnehagen. 

 

Krav som følge av dette: 

Å ta kjellerne i bruk til forsamlingslokaler vil kreve omfattende tiltak. Tiltakene gjelder ikke linjekjellere i 

Moholt Allé (10 og 16) som allerede er godkjent som forsamlingslokale (se pkt. 5.7). 

 

En teknisk vurdering av kjellerne omfatter bla. følgende forhold:   

 Søknad om bruksendring til kommunen nødvendig. Omfang av tiltak avhenger av om man får 

dispensasjon fra krav om universell utforming (UU) eller ikke.  

 Det må etableres ny hovedatkomst til kjellerne ut i det fri, slik at man ikke må gjennom boligdelen 

av byggene for adkomst til kjeller. Dette estimeres til en kostnad på ca 500.000 kr pr. kjeller. Det 

forutsettes da dispensasjon fra krav om UU. Det knytter seg usikkerhet til om dette tiltaket lar seg 

gjennomføre i blokkene som ligger ut mot Jonsvannsveien, grunnet avstand til ny superbusstrasé. 

 Krav til økt ventilasjon. Ventilasjonen må tas over tak og ikke ut på vegg, da det er boliger i 

etasjene over. Estimert kostnad for dette er ca 150.000 kr pr. kjeller. Dette forutsetter 

dispensasjon fra kravet om balansert ventilasjon.  

 Brannrådgiver opplyser at det mest sannsynlig ikke vil bli stilt krav om sprinkling av kjellerlokalene 

ved bruksendring. Det må derimot påregnes at det blir stilt krav om sprinkling i boligdelen av 

byggene. Kostnaden med dette estimeres til minimum 500.000 kr pr. hovedinngang. Blokkene 

som har felles inngang, har rømning ut samme dør, derfor vil det bli krav om boligsprinkler i begge 

blokkene, selv om det kun er linjekjelleraktivitet i den ene kjelleren.  
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 Lydforhold er ikke vurdert, men det må påregnes tetting av åpne sjakter og kanskje ekstra tiltak 

for å oppnå god nok lydisolasjon mot boligdelen. 

 Grunnet relativt lav takhøyde i kjellerne, vil det være utfordrende å få plass til alt det er behov for 

under dekket over kjeller. Lydhimling og ventilasjonsrør krever plass. Den lave takhøyden vil 

dermed kunne påvirke kostnadene i negativ retning. 

Summen av overnevnte punkter estimeres til over 1 MNOK pr. kjeller. For å komme frem til eksakte 

kostnader, må tiltakene detaljprosjektertes, og det må sjekkes hvorvidt alle tiltakene faktisk er mulige å 

gjennomføre. Beslutning om et slikt prosjekt, inkludert finansiering, må i så fall behandles i egen styresak.  

Ombyggingene vil kunne medføre økte ulemper for hybelbeboere, da den nye inngangen vil bli på en side 

av blokkene med bare vinduer inn til soverom. 

En fortsatt bruk av kjellerne til forsamlingslokaler vil kreve etablering av klare retningslinjer for 

leieforholdet samt oppfølging ved brudd på disse. Dette jfr. konsernstyrets vedtak «…videre må det 

etableres klare retningslinjer for aktiviteter i kjellerne og med bevist utøvelse av konsekvens dersom dette 

ikke overholdes…».  

 

Som forsvarlig huseier må Sit påse at det ikke drives ulovlig virksomhet i arealene (eks. salg av alkohol 

uten nødvendig skjenkebevilling). Det anbefales også at det ikke aksepteres bruk av kjellerne til brygging 

av øl da dette medfører ulemper for beboerne i området i form av lukt. Oppfølging av at retningslinjer 

overholdes vil kreve en del ressurser. 

 

Videre har erfaring vist at det er nødvendig med leie av vekter for å holde ro og orden i – og utenfor 

lokalet ved fester. Linjeforeningene bør også være ansvarlige for det som måtte skje rett utenfor deres 

lokaler. Det bør tas høyde for utgifter til innleie av vekter ved fastsettelse av husleie, eventuelt at dette 

dekkes direkte av linjeforeningene. 

 

I vurderingen må man også ta stilling til hvorvidt det vil være attraktivt for linjeforeningene og fortsette 

leieforholdet når det blir innført strengere krav enn tidligere. Konseptet og bruken vil bli annerledes og 

derfor må det vurderes om det er riktig å bruke betydelige midler på oppgradering. 

 

5.4 Kjellerne åpnes midlertidig for bruk som forsamlingslokaler  
Dette alternativet medfører at kjellerne åpnes for bruk som forsamlingslokaler inntil en permanent 

løsning i andre arealer (fortrinnsvis på campus) er på plass. Konsekvensene vil være likelydende som for 

alternativ 5.3.  

 

Det må videre vurderes om det er forsvarlig å gjennomføre de omfattende og kostnadskrevende tiltakene 

dersom bruken kun skal være midlertidig. 

 

5.5. Alternative arealer  
Sit har sett på mulige andre aktuelle arealer for studentfrivilligheten dersom man velger å stenge kjellerne 

eller å åpne dem kun for godkjent bruk som lager/kontor/mindre møterom.  En naturlig aktør i arbeidet 

med å finne egnede lokaler, er campusutviklingsarbeidet ved NTNU. Det er imidlertid en uavklart 

tidshorisont for dette arbeidet. Inntil det eventuelt foreligger andre alternativer vurderer Sit at aktuelle 
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arealer er Bregneveien 65 (aktivitetshuset på Moholt), Nardoveien 12-14 og fellesarealer i 

studentboligtårnene i Moholt 50|50. 

Det er en forutsetning at bruken av arealene er i henhold til lover og regelverk (herunder 

skjenkebestemmelser). 

Bregneveien 65 
Aktivitetshuset på Moholt kan være aktuelt som lokaler for studentfrivilligheten f.eks. til sosiale 

aktiviteter/forsamlingslokale. Aktiviteten som i dag utøves i aktivitetshuset kan midlertidig flyttes til 

aktivitetshuset på Berg i påvente av åpning av nytt aktivitetshus i Moholt 50|50 (tidligst i 2017). Det er 

ingen konkrete nye planer for bruk av dette arealet i Bregneveien, men det må tas høyde for at det på sikt 

kan aktualisere seg behov for å disponere eiendommen på annen måte.  

 

Nardoveien 12-14 
Eiendommene ligger i et næringsområde, men med boliger som nabo på den ene siden. Nåværende 

leieavtaler utgår i løpet av 2016/2017 for nr. 12 og 01.06. 2017 for nr. 14. Lokalene har ulike behov for 

oppgraderinger for den type bruksområde som her er aktuelt. Et slikt alternativ vil forutsette at det gjøres 

en vurdering av omfang av ombyggingsarbeider og kostnader. Videre er det nødvendig å klargjøre om det 

vil kreves søknad om bruksendring mm. til Trondheim kommune. Da det er eksterne leieforhold i disse 

byggene i dag, vil det ta noe tid å gjøre lokalene tilgjengelige for linjeforeningene. Nardoveien 12 og 14 

eies av Sit Tapir AS, og det er i dag en samlet leieinntekt på disse arealene på om lag 1,2 mill kroner. Det 

må tas stilling til hvordan inndekning av eventuelle tapte leieinntekter skal ivaretas. På sikt må det gjøres 

en vurdering av fremtidig bruk av eiendommen eller eventuelt salg.  

 

Fellesareal i studentboligtårn på nye Moholt 50|50 
I forbindelse med byggingen av Moholt 50|50 er det, i tillegg til arealer som allerede er disponert til 

legesenter, idrettsareal, vaskeri, frisør etc, satt av ca. 100m2 til «fellesfunksjoner» i første etasje i to av 

studentboligtårnene. Disse arealene (2 x 100m2) vil være ferdigstilt i løpet av høsten 2016. Arealene er 

foreløpig ikke disponert og kan derfor være aktuelle til linjeforeningsaktivitet f.eks. som fellesareal til 

sosiale arrangementer og som festlokale. Det vil kreves noe bygningsmessige tilpasninger. Arealene ligger 

i studentboligbygg, men er vesentlig bedre egnet og til mindre ulempe for beboerne enn hva som er 

tilfelle for kjellerarealene i «gamle» Moholt. Det man eventuelt mister ved å bruke arealene til 

linjeforeningsaktivitet er muligheten for utleie til annen type virksomhet som kan komme beboerne til 

gode. 

 

5.6 Flytting av kjellere ut mot Jonsvannsveien 
Dersom man ønsker å åpne kjellerne for foreningsaktivitet på midlertidig eller permanent basis kan det 

vurderes å flytte flest mulig av linjekjellerne ut mot Jonsvannsveien. Til sammen 10 kjellere kan få plass i 

Herman Krags veg 6 til og med 24 (se kart over området i vedlegg 11). En flytting av kjellerne vil bidra til å 

skjerme familieleilighetene i mye større grad enn om kjelleraktiviteten skulle gjenopptas i dagens lokaler. 

Dette medfører dog at beboere i byggene ut mot Jonsvannsveien får en større belastning enn tidligere og 

det må tas høyde for eventuelle utfordringer knyttet til utleie av disse. Behovet for å regulere og følge opp 

aktivitetene i kjellerne er det samme som beskrevet tidligere.  
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Ved eventuell flytting av en linjekjeller anbefales det at det fraflyttede arealet kan disponeres av beboerne 

i blokka som fellesrom. Dette vil kun medføre at tiltak som nevnt i 5.0. må gjennomføres da en slik bruk 

ikke vil øke brannbelastningen i bygget. 

 

De tekniske utfordringene knyttet til etablering av nye linjekjellere mot Jonsvannsveien, er som beskrevet 

for alternativ 5.3, men i tillegg vil det medføre ekstra kostnader der det i dag ikke har vært 

kjelleraktiviteter, f.eks generell oppgradering av arealene til utleibar standard. Dette innebærer kostnader 

mht tilpasning og ombygging både på fraflyttede kjellere og lokalene de evt flyttes til. Det knytter seg 

usikkerhet til om dette tiltaket lar seg gjennomføre i blokkene som ligger ut mot Jonsvannsveien, grunnet 

avstand til ny superbusstrasé. Dette må i så fall avklares nærmere. 

5.7. Åpning av linjekjellerne i Moholt Allè som forsamlingslokaler  
Linjekjellerne i Moholt Allè 10 og 16 er i en noe annen situasjon enn linjekjellerne i Herman Krags veg. De 

to linjekjellerne i Moholt Allè er allerede godkjent som forsamlingslokale som følge av at disse har en 

sokkelsituasjon med større vinduer og ikke rene kjellere slik som i Herman Krags veg. Som følge av dette 

er det kun tiltakene som beskrevet under pkt. 5.0 som må gjennomføres for at disse skal kunne tas i bruk. 

Dette betyr at aktiviteten i disse to kjellerne raskt kan gjenopptas. Det er en forutsetning at det drives 

lovlig virksomhet i kjelleren og at reglement overholdes.  

 

En åpning av disse to kjellerne vil være positivt for linjeforeningsaktiviteten, men vil kunne medføre 

fortsatt bomiljømessige utfordringer for beboerne i området.  

6.0 Kostnader/finansiering 
Det vil være naturlig at kostnader forbundet med utbedringer som må gjennomføres uavhengig av 

bruksområde, dekkes av Sit som huseier. Dette anses som ordinært vedlikehold og medfører derfor ikke 

økt husleie. 

 

Dersom man ønsker å åpne kjellerne i Herman Krags veg for bruk som forsamlingslokale vil det medføre 

vesentlige kostnader (foreløpig stipulert til minimum 1MNOK pr. kjeller). Det må i så fall etableres en 

basisfinansiering der aktuelle interessenter deltar.  

7.0 Skissert løsning 
Frivillighetskulturen betyr mye for studentene, utdanningsinstitusjonene og studiebyen Trondheim. 

Frivillighetskulturen har lange tradisjoner og er det som skiller oss fra andre studiebyer og gjør Trondheim 

unik. Sit vil være en støttespiller for frivillighet og studentkultur. Dette er tydelig nedfelt i vår 

virksomhetside.  

Kjellerne på Moholt har i mange år vært en arena der studenter kan samles og ha et fellesskap. Sit har 

vært positiv til å legge til rette for dette. Utviklingen har etter hvert gått sin gang og ting som var 

akseptable før, og som vi kunne tillate oss, blir ikke lenger akseptert. Kjellerne slik de er i dag tilfredsstiller 

ikke et moderne samfunns formelle lover, regler og forskrifter og kravene til et forsvarlig bomiljø. 
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Spørsmålet er da hvordan vi kan skape løsninger som er bærekraftige og som samtidig ivaretar 

intensjonene i samværet, samholdet og identiteten som kjellerne har vært. 

Moholt har i 50 år vært vår største og viktigste studentby. Den har vært et viktig bidrag til en trygg og god 

studiesituasjon for titusenvis av studenter. I de senere år har de fleste internasjonale studentene bodd på 

Moholt. Det er viktig å sørge for et godt og trygt bomiljø.  

I notatet er det gitt en beskrivelse av den situasjonen som nå har oppstått og hvilke utfordringer og 

problemstillinger dette reiser. Vi har også prøvd å skissere mulige alternativer og kostnader ved å realisere 

disse. Vårt forslag til løsning er følgende: 

 For å bidra til løsning av arrangement i fadderuka stilles følgende lokaler til disposisjon: 

 1) Aktivitetshuset på Moholt, Bregneveien 65  
 2) Aktivitetshuset på Steinan  
 3)Sit Kafe; alle kantiner er tilgjengelige for leie under gitte betingelser 

 De to kjellerne i Moholt Allè åpnes så snart utbedringer er gjennomført 

 De øvrige kjellerne settes i sikkerhetsmessig god stand og linjeforeningene kan opprettholde 

aktivitet som kontor, lager og mindre møteaktivitet. 

 Aktivitetshuset i Bregneveien 65, kan umiddelbart gjøres tilgjengelig som et lokale som 

linjeforeningene i felleskap kan benytte til forsamlings- og festlokale. Et alternativ eller et tillegg til 

dette kan være å gjøre lokaler til tilsvarende bruk tilgjengelig i Nardoveien 12 og 14. 

 To lokaler på 100 m2 hver i tårnene i Moholt 50|50 gjøres tilgjengelig til sosiale arrangementer og 

som festlokale 

Med denne løsningen mener vi å ivareta linjeforeningenes behov for eget lokale og identitet samtidig som 
vi legger til rette for å kunne avholde fester med det regelverk og de betingelser som er satt for dette. 
Samtidig vil det være klare positive fordeler for bomiljøet og spesielt barnefamiliene. Virksomheten vil 
også drives innenfor forsvarlige rammer. 
 

Moholt 50|50 skal være et sted som er åpnet for alle; med aktivitet, mangfold, liv og røre hvor studentene 

trives og har et godt liv, barna kan leke og det er et tjenestetilbud som studenter og andre kan benytte seg 

av. 

I arbeidet med å etablere løsninger på kort og lengre sikt vil det være nødvendig med et tett samarbeid 

med så vel utdanningsinstitusjoner som linjeforeninger. Målet er å skape gode løsninger som ivaretar 

linjeforeningenes behov og sikrer en finansiering av tiltakene. I den grad det medfører store investeringer 

eller andre prinsipielle forhold må dette fremlegges for styret. 

Saksbehandler: Lisbeth Glørstad Aspås  

 

Tilrådning:  
Konsernstyret slutter seg til det framlagte forslag til løsning og mener det ivaretar de premisser som er 
lagt i styrevedtak datert 04.03.2016. 
Konsernstyret ber om at linjekjellere utbedres slik at de tilfredsstiller nødvendige krav og kan brukes av 

linjeforeningene til kontor, lager og mindre møteaktivitet.  
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Konsernstyret forutsetter at øvrige tiltak må skje i tett samarbeid med linjekjellerne og at det skapes en 

god basisfinansiering for innvesteringer og drift. Det vil være naturlig at studentene, 

utdanningsinstitusjonene og Sit bidrar til dette.  

Konsernstyret mener Sit skal bidra aktivt til å utvikle et moderne og fremtidsrettet campus hvor frivillighet 

og studentaktivitet er vesentlige elementer.  

 

Trondheim, 4. mai 2016 

 

 

Knut Solberg 
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