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Styresak B 61 / 2017 
 

 

 

 

Røverdalen,Gjøvik – nye studentboliger og parkeringsanlegg 
 

 

Bakgrunn  

Det vises til styresak B44/2017.  

 

Boligsituasjonen i Gjøvik er vurdert. Det er behov for flere studentboliger, og det er behov for at 

det private tilbudet balanseres. Gjøvik kommune har kommet med en studentmelding. Kommunen 

ønsker å legge til rette for bygging av ytterligere studentboliger. Kommunen stiller som et ledd i 

dette en tomt til rådighet for Sit til økonomisk gunstige vilkår.  

 

Den aktuelle tomten («Røverdalen») har en sentral plassering midt mellom campus og Gjøvik 

sentrum, med ca 5 minutters gangvei til henholdsvis campus og Gjøvik sentrum.  

 

Tomten benyttes i dag som parkeringsplass, bl a for Fjellhallen (ishockeyhall fra OL 1994) og et 

svømmeanlegg som er lokalisert i fjellet ved siden av Fjellhallen.  

 

Prosjektet er et samarbeid mellom Sit og Gjøvik kommune. Kommunen eier tomta, og tilbyr 

festeavtale til Sit. Kommunen ønsker at Sit utvikler eiendommen for studentboliger og 

parkeringsanlegg. Kommunen ønsker å leie parkeringsanlegget, til bruk for de 

publikumsanleggene som er nevnt ovenfor. 

 

Foreløpig avtale for feste av tomt og rammeavtale for utleie av parkeringsanlegget er 

fremforhandlet, og behandlet i formannskapet, men ikke underskrevet av partene. Festeavgiften er 

symbolsk, og festeforholdet er langsiktig (evigvarende). 

 

Status og fremdrift. 

Fremdrift er pr primo september 2017 på plan.  

 

Utført pr august 2017: 

 Organiserings- og defineringsfase: I hovedsak gjennomført/følges opp løpende. 

 Fasemedvirkning og -input fra studenter, drifts- og markedsavdelingene: Utført. 

 Entreprenørkonkurranse: Tilbudsfrist er utløpt, tilbud har innkommet. 

 Reguleringsplan er behandlet første gang 

 Forhandlinger med Gjøvik kommune om tomt 

 Forhandlinger med Gjøvik kommune om utleie av parkeringsanlegg  

 Stiftelse av eget selskap (foretak) for parkeringsanlegget 

 

Utføres kommende periode, høsten 2017: 

 Evaluering og innstilling av entreprenør for utførelse av Forprosjekt 

 Kontrahering entreprenør for utførelse av Forprosjekt (med forbehold om styrets 

godkjenning) 

 Oppstart Forprosjekt 
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 Reguleringsplanarbeid fortsetter 

 Avtaleinngåelse tomtefeste 

 Avtaleinngåelse utleie av parkeringsanlegg 

 

Overordnet fremdrift, jf styresak B44, er som følger: 

 Forprosjekt ferdig: Mars 2018 

 Byggestart: Vår 2018 

 Innflytting:Sommeren 2019. 

 

Økonomi 

Prosjektet er tildelt statstilskudd for bygging av 125 HE (2017). Det tildeles NOK 240.000 pr HE, 

og øvre kostnadsramme pr HE er NOK 700.000 inkl mva. Ved utleie av parkeringsanlegget 

forutsettes kostnadsdekkende husleie. 

 

Innkomne tilbud er under evaluering. Forprosjekt vil bli bestilt på basis av innkomne tilbud og 

forhandlinger. Forprosjektet, som er planlagt utført etter prinsippet «no cure – no pay» vil gi det 

endelige svaret på om de økonomiske rammene holder.  

 

Foreløpige vurderinger av innkomne tilbud gir indikasjon på at de økonomiske rammene kan være 

innenfor rekkevidde. 

 

Organisering  

Sit vil stå som byggherre (tiltakshaver) og eier av studentboligene. Det er opprettet et eget 

aksjeselskap Røverdalen parkeringshus AS for bygging, eierskap og utleie av parkeringsanlegget.  

 

Det er forøvrig ingen endringer i prosjektets organisering, jf styresak B44. 

 

Reguleringsprosess 

Sit har fremmet reguleringsplanforslag med plass til parkeringsanlegg i tre etasjer og to boligtårn, 

det høyeste på elleve etasjer. Planforslaget er behandlet første gang og skal legges ut på høring. 

Reguleringsplanen er i samsvar med Sits ønsker. 

 

Usikkerhet og risiko 

Nedenfor følger forhold som normalt kan medføre usikkerhet og risiko (listen er ikke 

uttømmende):  

 Grunnforhold 

 Eksisterende teknisk infrastruktur i grunnen 

 Forurensning i grunnen 

 Dersom valgt entreprenør ikke klarer å utvikle prosjektet i henhold til våre krav og målpris, 

avsluttes kontraktssamarbeidet uten ytterligere forpliktelse for vår del  

 Krav fra kommunen og andre offentlige etater i tilknytning til reguleringssaken 

 Teknisk infrastruktur i området (kapasitet på tilførsler/forsyning) 

 Fremdrift 

 Naboer og berørte parter  

 

Prosjektet gjør fortløpende vurderinger av risikobildet og vurderer tiltak for å minimalisere risiko.  

 

Pr dato vurderes grunnforhold, forurensning i grunnen og eksisterende tekniske anlegg i grunnen 

til å ha høy risiko. Dette er forhold som kan gi uønsket virkning for økonomi og fremdrift. Risiko 
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for vesentlige og uønskede krav fra kommunen i tilknytning til reguleringssaken synes pr dato å 

være redusert.  

 

 

 

Saksbehandler: Lisbeth Glørstad Aspås 

 

 

 

Vedtak:  

 

Styret er orientert om status og framdrift og gir adm.dir fullmakt til å kontrahere entreprenør for 

utførelse av forprosjekt. 

 

 

 

 

Trondheim, 5. september 2017 

 

 

Knut Solberg 
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