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Styresak O 89 / 2016 

Elgesetergate 10 
 

Bakgrunn  

Siste behandling av Elgeseter gate 10 (ELG10) var styresak O 76 / 2016 – Elgeseter gate 10 - 

Status.  
 

Status 
 

Avtaler 

Utkast til forvaltningsavtale er oversendt Statsbygg midt. Sit har ikke mottatt tilbakemeldinger fra 

Statsbygg på denne. Det forventes at denne vil være omforent ila desember 2016.  

 

Innspill til prosjektgjennomføringsavtalen er oversendt Statsbygg sentralt. Sit har mottatt 

tilbakemeldinger på denne, og det er berammet et møte for videre arbeid med denne 22. november. 

Viktige tema i denne avtalen er fordeling av kostnader ved byggeprosjektet og tomten.  

 

Kunnskapsdepartementet er i dialog med Statsbygg om utarbeidelse av støttebrev til Sits 

oppdragsbrev. Hovedføringene i støttebrevet vil gjenspeile regjeringsbeslutningen i juni 2016. 

 

I perioden som kommer vil arbeidet med endelig avtale med NTNU gjenopptas. 

 
Prosjektråd  

Det er gjennomført et prosjektråd i perioden. Temaene som ble behandlet var kalkyleestimat, 

kommunikasjonsplan, effektmål, avtaler, brukerinvolvering og miljøambisjoner.  

 

Samarbeid med NTNU 

Det er under re-etablering en brukerorganisasjon som skal involveres i arbeidet med evaluering av 

løsningsforslagene og bearbeidelse av vinneren. Denne organisasjonen etableres på tilsvarende 

måte som intern prgrammeringsgruppe (IPG) i programmeringsfasen.  NTNU jobber med å fylle 

rollene etter omorganiseringen. Brukerorganiseringen vil være etablert innen løsningsforslagene 

leveres 23.01.17. 

 

NTNU deltar videre med en person i Sits styringsgruppe for prosjektet.  

 

Evalueringsutvalget 

NTNU og Sit er enige om at det er hensiktsmessig å ha en student med i evalueringsutvalget og vil 

sammen finne frem til en aktuell kandidat til denne oppgaven. 

 

Kommunikasjon 

Statsbygg har etablert en kommunikasjonsplan for prosjektet. NTNU og Sit utarbeider en egen 

plan sammen, som vil henvende seg til brukerne av bygget og skape forankring og engasjement. 

Planen omfatter blant annet konkurranse for navngiving av bygget og mulig visualisering av 

konseptet. 

 

Alle innleverte løsningsforslag vil bli stilt ut på Kalvskinnet (nye Teknologibygget) fra ca 

25.01.17. Sit vil sammen med NTNU planlegge et arrangement rundt utstilling av 

løsningsforslagene i det nye teknologibygget på Kalvskinnet.  
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Risikoanalyse  
Det er ikke endringer i risikomatrisen siden forrige styresak. De største risikoene er fortsatt: 

- 3 – Totaløkonomi for prosjektet 

- 15 – Økt medlemskontingent Sit Idrett 

- 29 – Nøkkelpersoner som forsvinner fra prosjekt - kontinuitet 

 

 
 

Milepæler 
- Januar 2016 – Totalentreprenørene leverer løsningsforslag 

- Innmelding (indikasjon) av kostnadsramme medio januar. 

- 1. mars 2017 – Prosjektet oversendes for behandling i statsbudsjettet. 

 

Saksbehandler: Arvid E. Skjervik / Sinem Gunes 

 

Tilrådning:  
Tatt til orientering 

 

 

Trondheim, 18. november 2016 

 

 

Knut Solberg 


